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A Universidade de Lille, universidade pluridisciplinar de excelência no coração do Noroeste da Europa,
é rica de um patrimônio cultural e científico excepcional inscrito na história da região de Hauts-deFrance. Com seus 75.000 estudantes (entre os quais 9.500 internacionais), 6.700 funcionários, 66
unidades de pesquisa e uma oferta de formação que cobre o conjunto dos campos disciplinares, ela
se impõe como um importante protagonista da região para a formação, a pesquisa e a inovação e
por seu envolvimento nas questões da sociedade.
A Universidade de Lille foi igualmente privilegiada por um vasto plano nacional de financiamento de
excelência (I-SITE) que lhe permite beneficiar de fundos especiais para financiar projetos inovadores.

PRINCIPAIS SETORES
A oferta de formação (GMD –Graduação/Mestrado/Doutorado) da Universidade de Lille cobre quase
todos os domínios disciplinares: Artes, letras, línguas; Direito, economia, gestão; Saúde; Ciências
humanas e sociais; Ciências e tecnologias; Ciências e técnicas das atividades físicas e esportivas.
A universidade propõe além disso 16 currículos totalmente em inglês, e 30 currículos notáveis por seu
bilinguismo. Ela oferece 42 programas de diplomas duplos e 4 Mestrados Erasmus Mundus.

PESQUISA
Cobrindo todos os campos do conhecimento, a Universidade de Lille é reconhecida pela qualidade
de sua pesquisa pluridisciplinar de vanguarda, dispondo notadamente de importantes projetos e
financiamentos nacionais: 5 laboratórios de excelência (Labex), 7 equipamentos de excelência (Equipex).
Recursos científicos diversificados e 14 plataformas tecnológicas completam o ambiente de pesquisa.
Em seu território, ela dispõe de numerosos organismos, redes e dispositivos que contribuem para a
eficácia e a pluridisciplinaridade de suas pesquisas, assim como para sua valorização socioeconômica.
Trabalha em rede com 5 parques tecnológicos e 7 polos de competitividade, no âmbito dos quais
empresas e laboratórios colaboram na inovação em setores de vanguarda. A formação à pesquisa é
uma preocupação principal da Universidade de Lille.
A formação de doutoramento, organizada em seus laboratórios e suas 6 Escolas Doutorais, permite
que os jovens pesquisadores preparem suas teses dentro de equipes de pesquisa reconhecidas, com
uma abertura facilitada para a área internacional e uma forte política de apoio às cotutelas de tese.
As Escolas de Doutorado asseguram igualmente o acompanhamento da inserção profissional dos
doutorandos.

PONTOS FORTES
Abertura para a área internacional:
A Universidade de Lille se empenha em desenvolver uma
importante política de acolhida, desenvolve e facilita a cooperação
internacional e os intercâmbios através de suas numerosas
parcerias e seus programas de intercâmbio com os melhores
estabelecimentos de ensino superior da União Europeia e países
terceiros. A Universidade de Lille apoia e promove a mobilidade
de entrada e de saída dos(as) estudantes através de seu
programa de bolsas MOBLILEX.
Criação de uma Rede Transfronteiriça:
No centro da Europa do Norte, a Universidade de Lille se engajou
em um processo visando a criação de uma Rede Transfronteiriça,
para facilitar os intercâmbios tanto no plano da formação como
da pesquisa.

Inovação pedagógica
Fazer com que os(as) estudantes se sintam envolvidos(as), é a chave de uma aprendizagem eficaz:
disponibilização de uma plataforma pedagógica, que contém cursos em linha, vídeos, aplicações
interativas, assim como ambientes de aula inovadores e modulares que se adaptam a diferentes usos
pedagógicos.
A Universidade de Lille se compromete igualmente a fazer de seus(suas) estudantes cidadãos
esclarecidos e atores econômicos com a capacidade de se adaptar às transformações da sociedade.
Uma atenção particular é consagrada aos projetos em ligação com o território, que promovem a
vida no campus, propõem atividades voltadas para o campus e seu território, ou se inscrevem em
uma iniciativa de responsabilidade social (feiras solidárias, programa de acolhida de refugiados(as),
acolhida e acompanhamento de estudantes em situação de deficiência...).

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA
A Universidade de Lille está situada na capital de uma região de 6 milhões de habitantes, Hauts-deFrance, no coração da Europa do Norte e à proximidade de várias metrópoles e capitais europeias
(Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã, Antuérpia, Colônia, Dortmund...). Apoiada por numerosas
infraestruturas de transporte de padrão internacional (em particular os aeroportos de Paris-Roissy,
Bruxelas e Londres), ela estende sua esfera de influência ao mundo inteiro, como demonstra suas
colaborações internacionais de alto nível, estabelecidas com mais de 50 países.
Seus campus universitários estão implantados em 8 cidades da metrópole. Os
colaboradores e os(as) estudantes dispõem para suas deslocações de uma densa
rede de transportes coletivos, os campus e locais de pesquisa estando todos
situados a menos de 5 minutos de uma estação de metrô e distantes entre si de
menos de 30 minutos.

Acolhida
da Universidade
de Lille
Informações úteis
•
•

Box de início do ano acadêmico da Universidade de Lille: box.univ-lille.fr
Caixa de ferramentas para os estudantes internacionais:
international.univ-lille.fr

Informações práticas sobre a cidade
•
•
•

Rede de transportes coletivos ILEVIA: www.ilevia.fr
CROUS LILLE: www.crous-lille.fr
Cidade de Lille: www.lille.fr
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Antes da partida
 Baixe a aplicação ULillGo
disponível na Google Play
e Apple Store

Processo
de candidatura e inscrição

Cursos de Francês como
Língua Estrangeira

Candidatura: em função de sua situação:
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/
Períodos de envio das confirmações de inscrição

Propostos antes do início do ano acadêmico:

www.international-academy.fr

Processo Estudos na França: início de março – fim de maio
Processo Ecandidat: início de março – julho

Propostos o ano inteiro:
Centro de Línguas da Universidade de Lille
CLIL : clil.univ-lille.fr/defi/

Inscrição:
dossiê de inscrição on-line: inscriptions.univ-lille.fr/

Alojamento
ESTUDANTES EM PROGRAMA DE INTERCÂMBIO:
Contato: exchange-helpdesk@univ-lille.fr
•
•
•
•

Reserva de uma vaga no parque de alojamentos
do estabelecimento (no limite das vagas
disponíveis)
Reserva de uma vaga na residência universitária
(dentro do limite das vagas disponíveis)
Disponibilização de uma lista indicativa de
alojamentos ou de sites internet especializados
Possibilidade de procurar um alojamento em
nossa plataforma Studapart:
univ-lille.studapart.com/fr

ESTUDANTES FORA DO PROGRAMA
DE INTERCÂMBIO:
Contato: maison-internationale@univ-lille.fr
A equipe da Maison Internationale da
Universidade de Lille orienta os(as) estudantes
em viagem não enquadrados em sua procura
de alojamento. Podem também procurar um
alojamento em nossa plataforma Studapart:
univ-lille.studapart.com/fr
•
•

Disponibilização de uma lista indicativa
de alojamentos ou de sites internet
especializados
Fazer um pedido de alojamento junto
ao CROUS (Centro Regional das Obras
Universitárias e Escolares):www.crous-lille.
fr/international/demande-de-logement/

Dados:
•

Nome exato do estabelecimento: Université de Lille

•

Estatuto do estabelecimento: Público

•

Cidade da sede do estabelecimento: Lille

•

Número de estudantes: 75.000 estudantes

•

Porcentagem ou número de estudantes estrangeiros: 9.500 estudantes, 13%

•

Natureza e categorias de diplomas emitidos: GMD (Graduação/Master/Doutoramento) e outros diplomas
nacionais: DAEU (Diploma de Acesso aos Estudos Universitários), capacitação em direito, DUT (Diploma
Universitário de Tecnologia), DEUST (Diploma de Estudos Universitários Científicos e Tecnológicos),
engenharia, áreas da saúde, DU (Diploma de Universidade), CU (Certificado de Universidade)

Dispositivos de acolhida

Maison Internationale

Lugar: Campus Cité scientifique, Bât A4
•
•

Horários: Fim de agosto - fim de julho
9h-16h
Contato : maison-internationale@univ-lille.fr

Preparar sua chegada na França:

Simplifique todos os seus processos administrativos se
inscrevendo na plataforma on-line Livin France.
(livin-france.com/school/univlille).
Após a inscrição, esta plataforma única lhe
permitirá seguir e gerir todas as contas necessárias
para sua vida cotidiana na França

Chegada ao estabelecimento
Asistencia con los trámites administrativos:

•
•
•
•

Acompanhamento para as formalidades administrativas:
Acompanhamento para a apresentação dos pedidos de título de residência on-line
Acompanhamento para a instalação no alojamento (CAF (Caisse des Allocations Familiales),
eletricidade, gás, seguro, caução, taxa de residência, etc.)
Acompanhamento para a abertura de uma conta bancária

- Presença do serviço internacional do CROUS, permanência CAF
- Ajuda para a inscrição administrativa e pedagógica
Acolhida e integração:

Dispositivos específicos de integração:
Acompanhamento no momento do início do ano acadêmico. A Universidade de
Lille implementou ações importantes para acolher seus estudantes nas melhores
condições. Ela organiza todos os anos, no início do ano letivo dias de imersão
(JIVE), momentos de partilha e de intercâmbio pontuados por eventos esportivos e
culturais, mas também os Welcome Days dedicados aos estudantes internacionais.
A Universidade de Lille desenvolveu seu próprio buddy system: UlillExplore
A associação ESN acompanha os estudantes internacionais: buddysystem.eu/fr
Vida cultural e associativa: www.univ-lille.fr/vie-des-campus
A Universidade possui, em seus campus, um cinema (Ciné Kino), uma sala de espetáculos (Antre 2),
galerias de exposição e outros espaços culturais. Numerosas associações de estudantes, muito
ativas, participam na animação dos locais de cultura e convivialidade presentes nos campus (Espace
Culture, Cabaret Sully, cafète Ulysse, Casa dos estudantes e Casa dos estudantes internacionais).
A Universidade de Lille possui também importantes instalações esportivas que oferecem a
possibilidade de praticar 80 atividades esportivas por semana.

DaDos:
•

Para os estudantes em intercâmbio (intensivo ou extensivo) no Centro de línguas da Universidade de Lille CLIL (gratuito).

•

Para os estudantes fora de intercâmbio: DU FLE (Francês Língua Estrangeira) no CLIL e/ou lnternational
Academy, Summer School que permite aos estudantes aperfeiçoar e certificar seu nível de francês, descobrindo ao mesmo tempo a região (cursos pagos).

•

Programas de estudos para estudantes estrangeiros: 42 cursos com duplo diploma (Graduação ou Master),
4 Mestrados Erasmus Mundus.

•

Programas de formação em inglês - Os programas acima citados são ministrados em inglês.

•

Taxa de inscrição para o ano (indicativa): www.univ-lille.fr/etudes/droits-dinscription/

•

Endereço postal: Siège de l’Université de Lille, 42 rue Paul Duez, 59000 Lille (FRANÇA).

