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Sobre Nós

Cambridge Assessment International Education prepara os jovens estudantes para a vida ajudando-os a desenvolver 
uma curiosidade inteligente e um desejo contínuo de aprender. Somos parte da Universidade de Cambridge. 

A Jornada Cambridge (Cambridge Pathway) oferece aos estudantes uma trajetória definida para o sucesso educacional 
dos 5 aos 19 anos de idade. As escolas podem moldar os currículos da maneira que desejam que seus alunos aprendam 
– com uma ampla variedade de disciplinas e diversas maneiras de oferecê-las. Isso ajuda o aluno a descobrir novas 
habilidades e um mundo mais abrangente, dando a ele as ferramentas que precisará para uma vida de conquistas na 
escola, na universidade e no trabalho.

Os programas e qualificações de Cambridge International seguem uma abordagem voltada ao aluno e representam um 
passaporte global para o sucesso na educação, universidade e ambiente de trabalho. O conteúdo das matérias é 
multicultural e uma ampla gama de disciplinas está disponível, inclusive diversos cursos específicos por país. Nossa 
comunidade de aprendizado global de escolas, professores e alunos de Cambridge aproxima as pessoas para o 
compartilhamento de melhores práticas e ideias, promovendo a excelência na educação. Juntamente com as escolas, 
buscamos desenvolver alunos Cambridge que sejam confiantes, responsáveis, questionadores, inovadores e engajados.

Muitas universidades, além das que foram incluídas no 
banco de dados, também terão satisfação em aceitar 
certificações de Cambridge, de candidatos, como prova de 
sua habilidade acadêmica. Entretanto, antes de 
candidatar-se a qualquer instituição, é fundamental que 
você verifique os requisitos exatos para admissão ao(s) 
curso(s) de sua escolha no site da universidade e, 
posteriormente, entre em contato com a secretaria da 
universidade, caso ainda tenha dúvidas. Você também 
precisará estar ciente de quaisquer requisitos relacionados 
com o idioma, além dos requisitos acadêmicos padrão. É 
muito importante lembrar que o ingresso na universidade 
é sempre concorrido, de modo que, preencher os 
requisitos mínimos para admissão, não é garantia de 
aceitação. Quanto maiores suas notas e mais sólida a 
documentação entregue, maiores serão as suas chances 
de aceitação para o curso de sua escolha.
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Reconhecimento pelas Universidades de Todo o Mundo

As qualificações de Cambridge são aceitas por universidades de todo o mundo. Muitas 
universidades nos enviaram declarações oficiais confirmando suas políticas de admissão de 
alunos. Alguns exemplos dos países de destino mais procurados entre alunos de Cambridge 
podem ser encontrados nas próximas páginas. Para obter todos os detalhes sobre essas 
declarações oficiais e muitas outras, consulte nosso banco de dados de reconhecimento em 
www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch
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Essa declaração de reconhecimento e outras declarações 
do Paquistão podem ser encontradas no banco de dados 
de reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações 
da Índia podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Association of Indian Universities
Um mínimo de duas ou três aprovações de Cambridge 
International A Level tem sido equiparado ao Grau 12 
de um conselho de avaliação da Índia.
•  Os alunos precisam completar no mínimo 12 anos 

de estudos.
• A elegibilidade específica de matéria é decidida pelas
•  universidades de acordo com suas regras em vigência. 

No caso de exames profissionais, elas seguem as 
condições estabelecidas pelos respectivos conselhos.

•  Para ingresso em medicina, os alunos precisam ter 
estudado a matéria de língua inglesa no nível AS Level.

• Nenhuma outra matéria de nível AS Level é aceita.

Inter Board Committee of Chairmen 
O Inter Board Committee of Chairmen (IBCC), Ministério 
da Educação, afirma que Cambridge O Level/ IGCSE e o 
International A Level mais 12/13 anos de estudos 
equivalem ao Certificado de Conclusão do Ensino Médio 
(HSSC/Intermediário), desde que sejam cumpridos os 
requisitos específicos de quatro grupos distintos: Grupo 
Pré-Medicina, Grupo Pré-Engenharia, Grupo de Ciências 
Gerais ou Grupo de Humanas.

Mais informações estão disponíveis no site do IBCC, no 
endereço www.ibcc.edu.pk, ou em um dos seus quatro 
escritórios: Lahore, Karachi, Peshawar e Quetta.

Índia  As certificações de Cambridge são reconhecidas há 
muito tempo pela Association of Indian Universities 
(Associação de Universidades da Índia - AIU) (www.aiu.ac.in) 
e essas informações estão disponíveis no documento 
Equivalence of Foreign Degrees (Equivalência de Diplomas 
Estrangeiros), publicado pela AIU. Universidades e faculdades 
da Índia seguem os requisitos de equivalência estabelecidos 
pela AIU.

Para cursos das áreas de humanas, artes liberais e ciências, 
os requisitos de elegibilidade típicos são três Cambridge 
International A Levels. Entretanto, para alguns cursos, dois 
Cambridge International A Levels são suficientes. Para 
engenharia e medicina, requisitos específicos de matéria são 
decididos por conselhos regulatórios e órgãos de vestibular e 
costumam ser mais de três Cambridge International A Levels. 
Você precisa preencher os mesmos requisitos de elegibilidade 
que os alunos que se candidatam com qualificações nacionais.

As instituições têm liberdade para estabelecer condições 
de elegibilidade independentes que possam ir além dos 
requisitos de equivalência. O processo para admissão aos 
cursos pode ser concorrido e com um número limitado de 

Reconhecimento na Ásia

O reconhecimento das qualificações de Cambridge tem crescido rapidamente em toda a Ásia, onde 
elas são bem conhecidas. É importante verificar cuidadosamente os requisitos e processos para admissão, 
bem antes de fazer sua inscrição, haja vista que os procedimentos para admissão e vestibulares das 
universidades variam amplamente de país para país e estado para estado nessa região. Esta seção 
apresenta alguns exemplos de países que recebem alunos com qualificações de Cambridge.

vagas disponíveis nas instituições. Você precisa ter certeza 
de que as matérias de Cambridge International A Level que 
escolher sejam adequadas para o curso que pretende fazer, 
sobretudo se tiver um plano de carreira específico em mente 
e planejar candidatar-se a uma série de universidades, a fim 
de aumentar suas chances de aceitação.

O prospecto “Destino Índia: Como Usar Suas Certificações 
de Cambridge para Estudar na Índia” encontra-se disponível 
no nosso site.

Paquistão  O Inter Board Committee of Chairmen 
(Comitê Intersecretarial de Diretores - IBCC), Ministério 
da Educação, decide e reconhece a equivalência de 
qualificações estrangeiras com os certificados correspondentes 
do Paquistão. É absolutamente fundamental verificar as 
informações sobre os critérios de admissão com a secretaria 
de cada universidade para a qual esteja se candidatando, haja 
vista que os requisitos para admissão podem sofrer alterações.

Para obter mais informações, consulte o Destino Paquistão: 
Aonde um Certificado de Cambridge Te Levará? Manual 
de Reconhecimento e Aceitação das Qualificações de 
Cambridge no Paquistão ou visite o site do IBCC.
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Essa declaração de reconhecimento e outras declarações de Hong Kong podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Universidade de Hong Kong (HKU) 
Para candidatos que tenham concluído toda a grade curricular do GCE A Level: Nota E em três matérias de GCE A Level, 
sem incluir qualquer matéria de inglês/chinês. Para candidatos que tenham feito somente GCE AS Level: Nota B em três 
matérias de GCE AS Level, sem incluir qualquer matéria de inglês/chinês. 

Reconhecimento de Créditos:
•  Alunos que tenham preenchido os Requisitos para Admissão (UER) da HKU com relação a Cambridge International A 

Levels após sete anos de educação secundária podem ter direito ao reconhecimento de, no máximo, 60 créditos (um ano 
acadêmico completo). Dentro desses 60 créditos, pode-se conceder aos alunos 12 créditos da Grade Comum (desde que 
os alunos ainda façam pelo menos um dos cursos da Grade Comum em cada uma das quatro Áreas de Estudo), mais 6 
créditos da Grade Comum de Inglês Acadêmico e mais 6 créditos de chinês. O reconhecimento de créditos para cursos 
baseados em matéria fica a critério do corpo docente.

• Alunos que tenham preenchido os UER com relação a Cambridge International A Levels após seis anos de educação 
secundária não terão direito a créditos de acordo com essa isenção geral, mas terão seus casos avaliados individualmente 
pelo corpo docente. Os créditos concedidos de acordo com essa avaliação, caso a caso, não poderão ultrapassar o total 
de 60, conforme mencionado anteriormente.

• Os detalhes do reconhecimento de créditos serão determinados de acordo com cada caso, dependendo do histórico e 
realizações do aluno, o curso para o qual ele foi aceito e os cursos que podem ser selecionados dentro da grade curricular.

Hong Kong  As qualificações de Cambridge são 
amplamente reconhecidas pelas universidades de Hong 
Kong. Os requisitos mínimos para admissão a essas 
universidades costumam ser três aprovações de A Level ou 
duas aprovações de A Level mais duas de AS Level (com Nota 
E ou superior). Algumas universidades podem aceitar cinco 
ou seis notas de Cambridge IGCSE como sendo equivalentes 
a um resultado de A Level ou dois de AS Level.

As universidades também exigem comprovação de 
proficiência em inglês ou chinês; Cambridge IGCSE English 
Language ou English Literature são aceitos como 
comprovação de domínio do idioma por algumas 
universidades. Cambridge International A Levels podem ser 
reconhecidos como créditos de matéria antecipados pela 
maioria das universidades de Hong Kong.

Os processos e prazos para cada tipo de inscrição - 
antecipada/acelerada, regular ou tardia - podem variar. Dessa 
forma, recomendamos que você verifique os prazos de cada 
universidade a que deseja se candidatar. Diferentes 
departamentos consideram inscrições de forma contínua, e, 
portanto, você é encorajado a enviar sua inscrição na 
primeira oportunidade possível.

Reconhecimento na Ásia continuação
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Reconhecimento na Ásia continuação

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações da China podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

University of International Business and Economics (UIBE)
A University of International Business and Economics (UIBE) aceita Cambridge International A Levels, AS Levels e GCSE/
IGCSE/O Levels para fins de admissão de alunos.

Essa Universidade aceita dois AS Levels ou três IGCSEs como sendo equivalentes a uma nota de A Level, mas não para 
todas as três matérias de A Level exigidas para fins de admissão de alunos. Como requisito mínimo para admissão, dois A 
Levels mais dois AS Levels, ou seis IGCSEs mais um A Level, serão considerados.

Alunos de países de língua inglesa não precisam comprovar proficiência nesse idioma com nota de A Level. Como requisito 
mínimo para admissão, um A Level mais dois AS Levels, ou um A Level mais três IGCSEs mais dois AS Levels, serão 
considerados.

É obrigatório apresentar notas de A Level para solicitação de bolsa de estudos ou reconhecimento de créditos.

China  Na China continental, as universidades que 
oferecem cursos ministrados em inglês aceitarão o 
Cambridge International A Level como sendo equivalente ao 
A Level do Reino Unido para fins de seleção de alunos 
internacionais (ou seja, aqueles que não possuem 
passaporte chinês). Duas a três matérias de A Level 
costumam ser exigidas com diferentes especificações. Em 
algumas universidades, dois AS Levels ou três IGCSEs 
podem ser considerados equivalentes a um A Level.

Para cursos ministrados em chinês, um HSK ou A Level em 
chinês será exigido entre os documentos de inscrição ou 
entrevistas para comprovação de proficiência em chinês.
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Reconhecimento na Ásia continuação

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações de Cingapura podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

National University of Singapore 
A National University of Singapore aceita inscrições de alunos com boa nota em pelo menos três Cambridge International 
A Levels. Muitos candidatos apresentam boas notas em quatro ou mais A Levels no processo seletivo. Essa universidade 
permite o total de notas alcançado nas matérias em dois exames, com intervalo máximo de doze meses entre cada um 
deles. Favor consultar o site para obter mais informações: www.nus.edu.sg/oam/apply/international/admissionreq/
alevel.html 

Cingapura  A Cingapura continua sendo um 
importante destino de educação de nível superior, sobretudo 
para alunos da região da Ásia-Pacífico. As qualificações de 
Cambridge são amplamente aceitas em Cingapura, porém 
existe grande concorrência no processo seletivo de 
universidades autônomas, haja vista que as vagas são 
extremamente limitadas. Alunos internacionais (ou seja, 
aqueles que não possuem Singapore–Cambridge A Levels) 
geralmente representam no máximo 15% do número total 
de alunos.

Devido ao grande volume de inscrições, exige-se do 
candidato boa nota em pelo menos três matérias de A Level 
para a inscrição. Muitos candidatos entregam boas notas em 
quatro ou mais A Levels no processo seletivo das 
universidades. Para algumas universidades também pode ser 
necessário apresentar pontuações de SAT. Haja vista que 
todos os cursos são ministrados em inglês, também pode-se 
exigir o IELTS/TOEFL, dependendo do(s) curso(s) 
pretendido(s) pelo aluno.

O aluno deve fazer sua inscrição diretamente junto à 
universidade de sua escolha. Os processos seletivos abrem 
em outubro, mas seus prazos variam (podendo ir do final de 
fevereiro até abril). Um número limitado de bolsas pode ser 
disponibilizado para alunos internacionais.

Tendo em vista que os Singapore–Cambridge A Levels são 
exames nacionais, Cambridge International A Levels não 
costumam ser oferecidos por escolas particulares de 
Cingapura, o que significa que a progressão local raramente 
acontece. Todavia, a Cingapura é um importante mercado de 
destino, sobretudo considerando o aumento no número de 
universidades públicas e o maior status conquistado por elas 
nos rankings globais de universidades. O ranking Times 
Higher Education de 2017 confirmou a posição da 

National University of Singapore (NUS) como a universidade 
número 1 da Ásia e da Nanyang Technological University 
(NTU) como a universidade número 4. Essas duas 
universidades oferecem cursos em uma grande variedade  
de matérias, sendo que cada uma delas possui mais de 
30.000 alunos.

Universidades politécnicas e junior colleges costumam 
aceitar IGCSEs de Cambridge, mas isso depende da 
disponibilidade e demanda por vagas. As qualificações 
Singapore–Cambridge GCE O Level/IGCSE (ensino médio) 
costumam ser a porta de entrada para cursos politécnicos 
com duração de três anos. As politécnicas buscam treinar os 
alunos em habilidades relevantes e específicas para o 
ambiente de trabalho.
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Reconhecimento na Ásia continuação

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações do Japão podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Nagoya University 
A Nagoya University aceita alunos com Cambridge International A Levels. O Cambridge International A Level é aceito 
como equivalente ao A Level do Reino Unido com base em equivalência de notas. Os A Levels da Cambridge International 
são lineares, e, portanto, só é possível refazê-los para a matéria como um todo. Dessa forma, eles são vistos como 
medida fidedigna do conhecimento e habilidades do aluno na matéria estudada, um teste confiável das habilidades de 
resolução de problemas e raciocínio crítico do aluno e como sólidos indicadores do desempenho do aluno.

A Nagoya University permite que alunos de A Level de Cambridge candidatem-se ao seu Programa Internacional G30 
(cursos ministrados em inglês).  Além disso, alunos que tenham cursado uma das matérias relacionadas abaixo não 
precisarão apresentar pontuações de outros testes padrão de língua inglesa:

• IGCSE English First Language (Nota C ou superior) ou IGCSE English Second Language (Nota B ou superior)

• GCE AS ou A Level English (Nota E ou superior).

Não existe um mínimo de matérias de A Level exigido, mas é altamente recomendável possuir três delas.

Para mais informações sobre os cursos, visite o site e a página de admissão de alunos dessa universidade: 
http://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/apply

Japão  Em abril de 2016, o Ministério da Educação, 
Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão (MEXT) 
publicou uma nova política confirmando que os Cambridge 
International AS Levels e A Levels equivalem aos certificados 
de conclusão do ensino médio para fins de admissão a 
universidades do Japão. Isso se aplica tanto a estudantes 
japoneses quanto a estudantes internacionais com mais de 
18 anos de idade. Após a publicação dessa nova política, mais 
universidades do Japão reconhecem as qualificações de 
Cambridge, incluindo os IGCSEs e os AS/A Levels, para fins 
de admissão de alunos.

Para cursos ministrados em inglês em específico, duas ou 
mais matérias de A Level com Nota E ou superior costumam 
ser aceitas como requisito mínimo para ingresso na 
universidade.

Em algumas universidades, dois AS Levels são considerados 
equivalentes a um A Level. Para fins de idioma, os candidatos 
que obtiverem Nota C em inglês em IGCSE ou A Level nem 
sempre precisam apresentar outros documentos para 
comprovar sua proficiência nesse idioma. Entretanto, você 
pode precisar participar de entrevistas presenciais ou on-line 
para comprovar domínio suficiente de inglês para fazer o 
curso. Candidatos com notas de A Level excepcionais 
também terão oportunidades de bolsa em universidades 
japonesas. Favor consultar os detalhes no site de cada 
universidade.  
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Abaixo apresentamos os requisitos gerais de admissão para 
alguns dos destinos de estudo mais procurados da Europa. 
Políticas aplicáveis a outros países europeus podem ser 
encontradas em nosso banco de dados de reconhecimento.

Alemanha  A Central de Ensino Estrangeiro 
(Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZaB) da 
Conferência dos Secretários de Educação e Cultura da 
Alemanha (Kultusministerkonferenz, KMK) é responsável pela 
avaliação e reconhecimento de qualificações estrangeiras na 
Alemanha. A ZaB emitiu as seguintes recomendações a 
respeito de AS e A Levels internacionais e requisitos para 
admissão de alunos a cursos de graduação na Alemanha: 

Os requisitos gerais de admissão para AS e A Levels Internacionais 
são quatro matérias de AS e A Levels, três das quais 
precisam ser cursadas integralmente no padrão A Level.

A escolha das quatro matérias deve ser feita da seguinte 
maneira:

1. Um idioma
•  Um idioma no mínimo de AS Level é uma exigência geral 

para admissão para bacharelado ou graduação. Qualquer 
idioma é permitido; por exemplo, árabe, mandarim, urdu, 
chinês etc. Um AS ou A Level em Literatura pode ser aceito 
no lugar de um idioma, sendo que essa decisão fica a 
critério de cada universidade.

• Além disso, as universidades podem ter requisitos 
específicos de proficiência linguística (por exemplo, em 
alemão ou inglês), dependendo da área de estudo 

Freie Universität Berlin
A Freie Universität Berlin aceita candidatos com Cambridge International AS e A Levels e qualificações de Cambridge 
Pre-U, desde que todos os requisitos gerais e específicos de matéria estabelecidos pela Central de Ensino Estrangeiro 
(Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZaB), uma instituição do Ministério da Educação e Cultura (KMK), e 
pela universidade tenham sido atendidos.

Detalhes sobre esses requisitos gerais e específicos de matéria podem ser encontrados no site da ZaB – http://anabin.
kmk.org, bem como no banco de dados de reconhecimento da Cambridge International, fazendo uma busca por 
Alemanha, KMK - Conferência dos Secretários de Educação e Cultura da República Federativa da Alemanha. Outros 
critérios de admissão específicos de curso estabelecidos pela Freie Universität Berlin também podem se aplicar.

Mais detalhes sobre os cursos oferecidos pela Freie Universität Berlin e seus respectivos critérios de admissão podem ser 
encontrados no site da universidade www.fu-berlin.de/en/studium/international/index.html

Reconhecimento na Europa

O reconhecimento formal das qualificações de Cambridge está aumentando rapidamente em toda essa 
extensa e diversa região. Favor observar que: as políticas e procedimentos de admissão de alunos podem 
variar significativamente dependendo do país. Desse modo, não deixe de fazer uma pesquisa minuciosa 
antes de apresentar sua inscrição. 

escolhida pelo aluno. Aconselha-se que o aluno entre em 
contato com suas universidades de escolha, caso tenha 
quaisquer dúvidas a respeito de requisitos linguísticos.

2.  Matemática OU ciência natural como biologia, 
química ou física

Para Cambridge Pre-U, as exigências gerais de admissão são:

•  Três Matérias Principais de Cambridge Pre-U (ou uma 
combinação equivalente de A Levels e Matérias Principais 
de Cambridge Pre-U) e um Curso de Curta Duração de 
Cambridge Pre-U (ou um Cambridge International AS Level).

•  Caso seja oferecido o Diploma Cambridge Pre-U, o 
Cambridge Pre-U Global Perspectives & Research (GPR) será 
aceito no lugar de um GCE AS Level. O GPR como 
qualificação única não será aceito no lugar de uma Matéria 
Principal de Cambridge Pre-U.

As inscrições devem ser feitas diretamente junto à 
universidade de sua escolha ou por meio do uni-assist, o 
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que é o órgão 
responsável pela análise preliminar de candidatos 
internacionais a mais de 180 universidades parceiras. Sua 
principal tarefa é determinar se a sua inscrição atende a 
todos os requisitos gerais e específicos para o curso e 
instituição escolhidos pelo aluno.

As decisões finais sobre as inscrições recebidas ficam a cargo 
de cada instituição e não do uni-assist. O site do uni-assist 
está repleto de informações úteis sobre requisitos de 
admissão gerais, procedimentos e prazos de inscrição. Ele 
também oferece orientações práticas e dicas sobre como 
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Reconhecimento na Europa continuação

enviar uma inscrição que tenha grande chance de ser aceita. 
Reserve um tempo para explorar o site do uni-assist no 
endereço www.uni-assist.de/index_en.html

Além dos requisitos de seleção gerais, existem também 
requisitos específicos de matéria, que variam de acordo com 
a área de estudo escolhida. Saiba mais sobre esses requisitos 
visitando o banco de dados da própria ZaB: anabin no 
endereço http://anabin.kmk.org

Essas informações estão disponíveis em inglês no nosso 
banco de dados de reconhecimento, pesquisando por 
Alemanha. Cópias dos nossos prospectos bilíngues, 
Reconhecimento das qualificações de Cambridge International 
na Alemanha/Anerkennung der Cambridge International AS & 
A Level und Cambridge Pre-U Prüfungen in Deutschland, 
podem ser baixadas no endereço www.
cambridgeinternational.org/recognition. O site de cada 
universidade também pode fornecer importantes 
informações sobre as exigências do processo de admissão.  

Holanda  O EP-Nuffic, que é o centro de serviços para 
internacionalização da educação da Holanda, emitiu as 
seguintes recomendações a respeito das qualificações GCSE, 
AS e A Level e ingresso nas instituições de ensino superior 
do país:

•  Para ingresso em curso de graduação de universidade de 
pesquisa (wetenschappelijk onderwijs, WO) é necessário 
possuir diploma VWO da Holanda ou equivalente. Três 
matérias de GCSE com Nota C ou superior mais três 
matérias de GCE A Level com Nota E ou superior 
(totalizando seis matérias distintas) são consideradas 
equiparáveis a um diploma VWO.

•  A admissão para educação profissional superior 
(hogerberoepsonderwijs, HBO) requer, no mínimo, um 
diploma HAVO ou equivalente. Quatro matérias de GCSE 
com Nota C ou superior mais duas matérias de GCE AS 

University of Groningen
A University of Groningen aceita inscrições de alunos que possuam Cambridge International A Levels e IGCSEs. 
Geralmente, exige-se dos alunos três IGCSEs de Cambridge com Nota C ou superior mais três Cambridge International A 
Levels (ou seja, seis matérias diferentes no total) para que sua candidatura a programas de graduação seja analisada. Esses 
requisitos são comparáveis ao diploma VWO da Holanda.

Preencher os requisitos mínimos de ingresso não garante automaticamente uma vaga no curso de sua escolha. Os 
requisitos para admissão e processos seletivos podem variar de acordo com o curso. Dessa forma, é importante verificar 
requisitos de admissão específicos. Além disso, você precisa preencher qualquer requisito de matéria ou idioma aplicável 
ao curso de sua escolha.

Informações completas sobre as notas mínimas exigidas, pré-requisitos de matéria e requisitos linguísticos específicos 
podem ser obtidas visitando o site da Universidade no endereço www.rug.nl/education/international-students/
application-procedure. Outra alternativa é entrar em contato com a Secretaria de Admissão de Alunos diretamente.

Level com Nota E ou superior (totalizando seis matérias 
distintas) são consideradas equiparáveis a um diploma 
HAVO.

Detalhes completos sobre a aceitação de GCSEs e A Levels 
estão disponíveis no site do EP-Nuffic, no endereço  
www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/foreign-education-
systems

A instituição de ensino superior (HEI) de sua escolha 
verificará se você preenche seus requisitos educacionais e 
linguísticos. Informações sobre os critérios de seleção 
estarão disponíveis por meio da instituição e/ou programa 
de estudo de sua escolha, portanto, não deixe de verificá-las 
atentamente.

O Studielink é o portal oficial para registro e inscrição em 
cursos de instituições de ensino superior da Holanda.

O site do Studielink - http://info.studielink.nl - oferece 
instruções passo a passo sobre como fazer sua inscrição.

Favor notar que: você precisa verificar junto à instituição de 
sua escolha se é obrigado a se registrar via Studielink, haja 
vista que algumas instituições utilizam um método diferente 
para inscrição de alunos internacionais.

Vale a pena visitar o site Study in Holland (Estude na 
Holanda) no endereço www.studyinholland.nl pois ele 
fornece informações úteis sobre requisitos de admissão, 
programas de estudo, taxas acadêmicas (tuitions) e  
muito mais.

Nosso banco de dados de reconhecimento contém 
informações sobre universidades da Holanda que 
reconheceram formalmente as qualificações de Cambridge. 
Determinados cursos podem ter requisitos de admissão mais 
rigorosos, dependendo da universidade. Recomendamos 
fortemente checar todos os requisitos antes de entregar uma 
inscrição. Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
respectiva universidade.
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Essa declaração de reconhecimento e outras declarações da Argentina podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Universidad Austral  
A Universidad Austral aceita alunos que possuam Cambridge AICE Diploma. Outros requisitos para admissão, tais como 
pontuação mínima, realização de um projeto de pesquisa e/ou entrevista podem se aplicar.

Aprovação em Matemática de Cambridge International A ou AS Level com, no mínimo, 80 pontos dispensará os alunos 
do curso Fundamental de Matemática, desde que tenham alcançado média geral 7 no ensino médio.

Aprovação em Física de Cambridge International A ou AS Level dispensará os alunos do curso de Introdução à Engenharia.

Argentina  As qualificações de Cambridge são 
reconhecidas em mais de cinco instituições de ensino 
superior, entre elas a Universidad de San Andrés, Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE) e a Universidad Austral.

Diversas universidades aceitam inscrições de alunos que 
possuam Cambridge AICE Diploma ou International A e  
AS Levels.

O requisito mínimo para um aluno da Argentina se 
candidatar à universidade é possuir um Bachillerato 
(certificado nacional de conclusão do ensino médio). Você 
precisa fazer sua inscrição diretamente com a universidade 
escolhida, por meio da secretaria de admissão de alunos.

Alunos internacionais que queiram se candidatar a uma vaga 
em uma universidade da Argentina precisam apresentar 
comprovação de que concluíram seus estudos. Algumas 
universidades podem isentar o aluno de determinados 
requisitos para admissão caso ele comprove ter concluído o 
Cambridge AICE Diploma.

Algumas universidades oferecem requisitos de admissão 
preferenciais caso você possua qualificações de Cambridge, 
como dispensa de uma matéria dos cursos preparatórios para 
a universidade (cursados no período entre a conclusão do 
ensino médio e início do ensino superior), bem como isenção 
quanto ao requisito de comprovar domínio da língua inglesa. 
Entretanto, os requisitos para admissão variam entre as 
universidades e são estabelecidos a critério delas. Desse 
modo, nós o aconselhamos a verificá-las diretamente com a 

Reconhecimento na América Latina

secretaria de admissão de alunos de cada universidade para a 
qual deseja candidatar-se. Por exemplo, o ITBA reconhece 
Cambridge International A Levels (Matemática, Química ou 
Física somente), com Nota C ou superior, para dispensar 
alunos da obrigação de cursarem tal matéria no curso 
preparatório para a universidade; da mesma forma, o ITBA 
também aceita um curso de menor duração caso você tenha 
obtido um Cambridge International AS Level com Nota C ou 
superior.

O reconhecimento de qualificações de Cambridge está aumentando na América Latina, onde o Diploma 
AICE é uma qualificação comum entre os alunos que estão saindo do ensino médio. As universidades 
dessa região estão aceitando e reconhecendo cada vez mais as qualificações de Cambridge.
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Reconhecimento na América Latina continuação

Brasil  O reconhecimento das qualificações de 
Cambridge está começando a crescer no Brasil. Atualmente, 
a Fundação Instituto de Administração (FIA) é a única 
universidade privada que reconhece formalmente as 
qualificações de Cambridge. Alunos brasileiros podem se 
candidatar a instituições de ensino superior do Brasil desde 
que possuam o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, 
que comprova que completaram o ensino fundamental e 
médio obrigatórios.

As instituições de ensino superior do Brasil podem 
estabelecer seu próprio processo seletivo, sendo que dois dos 
métodos de admissão mais comuns atualmente em uso são 
o ENEM e o Vestibular.

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é um exame 
desenvolvido pelo Ministério da Educação do Brasil para 
possibilitar aos alunos que estão concluindo o ensino médio 
o acesso a universidades públicas, federais e privadas do país.

O ENEM tornou-se o exame mais importante oferecido no 
Brasil e pode ser realizado por qualquer aluno prestes a se 
formar no colegial ou que já tenha concluído o ensino médio.

O exame de Vestibular ainda é utilizado por muitas 
instituições brasileiras como alternativa ao ENEM. Esse 
exame é utilizado para avaliar os conhecimentos adquiridos 
pelo aluno no ensino fundamental e médio. O ENEM é 
oferecido uma vez por ano, no mês de novembro. Mais 
informações e detalhes sobre como se inscrever ENEM estão 
disponíveis no site http://enem.inep.gov.br. Recomendamos 
que entre em contato diretamente com cada instituição 
para se informar a respeito dos exames de vestibular.  

Todos os alunos internacionais que se candidatem a uma 
universidade brasileira precisam comprovar proficiência em 
português, para que sejam capazes de estudar e prestar os 
vestibulares nesse idioma. A proficiência em português é 
avaliada pelo Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras). O CELPE-Bras é 
oferecido no Brasil e em países como Estados Unidos, 
Alemanha, Chile e Japão, com o suporte do Ministério das 
Relações Internacionais (MRE) do Brasil. Você pode se 
inscrever no CELPE-Bras on-line, nos meses de fevereiro, 
março, agosto ou setembro, pelo endereço  http://celpebras.
inep.gov.br/inscricao/ 

Você também precisará enviar seu histórico escolar ao 
Conselho Estadual de Educação, a instituição educacional 
localizada em cada estado brasileiro, que autorizará o 
reconhecimento de certificados educacionais estrangeiros.

Você precisará obter um visto para estudar no Brasil. Isso 
pode ser feito por meio do Consulado Geral do Brasil de seu 
país de origem. Vistos para estudantes são emitidos uma vez 
por ano e podem ser renovados. O processamento dos vistos 
costuma levar de dois a três meses. 

O processo de seleção inclui também uma entrevista individual.

Fundação Instituto de Administração (FIA)
A Fundação Instituto de Administração aceita candidatos que apresentem três ou mais Cambridge International A ou AS 
Levels com qualquer nota. Os candidatos com essas qualificações estão isentos do teste de admissão, bem como 
automaticamente dispensados da exigência de comprovar proficiência em inglês de qualquer outra forma (por meio do 
TOEFL, por exemplo). Candidatos que apresentarem 5 Cambridge IGCSEs com nota C ou acima (C, B, A e A*) ficam 
dispensados da prova de admissão. Se um dos exames for relacionado a inglés (primeria ou segunda língua), o candidato 
não precisará comprovar proficiência em língua inglesa de nenhuma outra maneira (TOEFL, por exemplo). 
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Reconhecimento no Oriente Médio

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações do Egito podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo à esquerda).

Egito  O Conselho Supremo de Universidades é presidido 
pelo Ministro do Ensino Superior e é responsável por 
estabelecer os requisitos para admissão de alunos tanto a 
universidades do governo quanto privadas. Os requisitos de 
admissão para programas de estudo de primeiro ciclo variam 
de acordo com o curso de sua escolha:

•   A admissão para um curso de graduação geralmente requer:

   –  Oito IGCSEs com, no mínimo, Nota C ou Nota 4 ou 
superior, mais um A Level com Nota D ou superior. Um A 
Level pode ser substituído por dois AS Levels, de forma 
que oito IGCSEs e dois AS Levels também seriam aceitáveis.

•   A admissão para cursos de ciências ou exatas, tais como 
Medicina, farmácia, engenharia ou ciências da 
computação (entre outros) requer:

   –  Sete IGCSEs com, no mínimo, Nota C ou Nota 4 ou 
superior, mais dois A Levels com, no mínimo, Nota D ou 
superior. Favor notar que: Um A Level pode ser substituído 
por dois AS Levels. 

Quatro AS Levels OU um A Level e dois AS Levels 
(juntamente com os 7 IGCSEs exigidos) são considerados 
alternativas aceitáveis.

  – Matérias específicas também podem ser exigidas para 
ingresso em faculdades como a Faculdade de Medicina, 
Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Engenharia ou 
Ciências da Computação e Informação. Para Engenharia, 
por exemplo, as matérias exigidas são matemática mais 
física ou química; para Farmácia, as matérias exigidas são 
biologia mais química ou matemática. Nós te 
aconselhamos a verificar os requisitos da universidade de 
sua escolha antes de enviar sua inscrição.

Todos os candidatos precisam ter sido aprovados nos 
exames de árabe, Estudos Religiosos e Estudos Sociais do 
Ministério da Educação. Mais informações sobre esses três 
exames estão disponíveis no site www.moe.gov.eg/

Você também precisa comprovar ter concluído 12 anos de 
estudos em período integral.

O reconhecimento formal pelas universidades da região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) 
está crescendo, juntamente com o constante aumento da popularidade das qualificações de Cambridge. 
Exemplos das políticas de reconhecimento que detemos atualmente com importantes países dessa 
região são apresentados abaixo.

American University in Cairo (AUC)
A American University in Cairo (AUC) exige oito matérias para considerar a admissão de um aluno. As seguintes notas preencherão 
a exigência das oito matérias: Nota C ou superior em O Level, IGCSE ou AS Level; Nota D ou superior em A Level. Matérias 
concluídas tanto em AS Level quanto em A Level não serão contadas duas vezes e somente a maior nota será considerada.  
Favor observar que: 
• Será dada preferência a candidatos com excelentes notas de A Level e/ou AS Level; 
• Um O Level ou IGCSE em árabe como idioma estrangeiro não será aceito como uma das oito matérias elegíveis.
Os candidatos devem apresentar todos os certificados à AUC. A Universidade calcula a elegibilidade utilizando as oito 
maiores pontuações. Cópias com carimbo recente (da escola do candidato ou do British Council) serão consideradas 
documentos oficiais.
Os alunos também precisam ter concluído no mínimo 12 anos de estudos. A admissão de candidatos com IGCSE que tenham 
concluído menos de 12 anos de estudos não é garantida, estando sujeita à aprovação e disponibilidade de vagas da Universidade.
As informações completas sobre os cursos e procedimentos de inscrição para cursos de graduação podem ser 
encontradas no endereço www.aucegypt.edu/
Dúvidas relacionadas aos programas de estudo, requisitos para admissão e procedimentos de inscrição devem ser 
direcionadas ao Escritório de Recrutamento e Centro de Atendimento ao Aluno pelo e-mail  enrolauc@aucegypt.edu
Reconhecimento de créditos
A Universidade permite reconhecimento de créditos para matérias de A Level com, no mínimo, Nota B, mas não para 
matérias concluídas em AS Level, IGCSE ou O Level. Informações completas sobre reconhecimento de créditos estão 
disponíveis no endereço  
http://catalog.aucegypt.edu/content.php?catoid=20&navoid=848#Academic_Preparation
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Reconhecimento no Oriente Médio continuação

Essa declaração de reconhecimento e outras 
declarações dos Emirados Árabes Unidos podem ser 
encontradas no banco de dados de reconhecimento 
(disponível para consulta abaixo).

Middlesex University Dubai
A Middlesex University Dubai aceita candidatos com 
qualificações de Cambridge. Ela possui mais de 3.000 alunos 
com mais de 100 nacionalidades diferentes e oferece o 
International Foundation Programme (IFP) juntamente 
com uma grande variedade de cursos de graduação, tais 
como Administração, Recursos Humanos, Marketing, 
Psicologia, Gestão de Turismo Internacional, Direito, 
Engenharia da Computação e Contabilidade e Finanças.

Os requisitos para admissão de alunos de graduação 
variam de acordo com cada curso. Os alunos podem 
verificar os respectivos requisitos do(s) curso(s) de sua 
escolha no endereço www.mdx.ac.ae/courses. ou entrar 
em contato com o Departamento de Admissão de Alunos 
da Universidade pelo e-mail admissions@mdx.ac.ae, a 
fim de esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter.

No que tange aos requisitos de proficiência linguística, a 
Universidade aceita um certificado de Cambridge IGCSE 
First Language English (Inglês Como Primeiro Idioma) ou 
Cambridge IGCSE English as a Second Language (Inglês 
como Segunda Língua) ou Cambridge GCE O Level in 
English Language (Língua Inglesa), com Nota C ou superior.

Para saber mais sobre a Middlesex University Dubai,  você 
pode visitar o site www.mdx.ac.ae ou segui-la nas mídias 
sociais. Pedimos que verifique nosso banco de dados de 
reconhecimento para obter as informações completas.

Arábia Saudita  O Ministério da Educação do Reino 
da Arábia Saudita estabeleceu os seguintes requisitos para 
admissão de alunos a universidades:

O certificado britânico GCSE equivale ao certificado Geral de 
Ensino Médio do Reino da Arábia Saudita, de acordo com as 
seguintes opções:

• oito matérias de GCSE, ou
• cinco matérias de GCSE mais uma de A Level, ou
• cinco matérias do GCSE mais duas de AS Level.

Você precisa ter obtido Nota C ou superior em cada matéria 
de GCSE, e Nota D ou superior em cada matéria de AS Level 
e/ou A Level, bem como ter concluído o equivalente a 12 
anos de estudos secundário. O aluno precisa ter concluído 
seus estudos presencialmente em uma escola em todos os 
casos; não serão aceitos alunos que estudaram por 
correspondência.

Emirados Árabes Unidos  O Ministério da 
Educação dos Emirados Árabes Unidos estabeleceu os 
seguintes requisitos para admissão de alunos às universidades:

1. O aluno precisa ter concluído 12 anos de estudo caso 
queira candidatar-se a uma vaga em instituição de ensino 
superior dos Emirados Árabes Unidos;

2.  Nota C ou superior em, no mínimo, cinco matérias de 
IGCSE ou O Level mais duas matérias de GCE Advanced 
Subsidiary (AS) Level;. 

3.  Requisitos específicos de matéria também podem se 
aplicar a determinados cursos. É altamente aconselhável 
verificar os requisitos da universidade de sua escolha antes 
de enviar sua inscrição. 

4.  Certificados com qualificações internacionais devem ser 
reconhecidos pelo Ministério da Educação dos Emirados 
Árabes Unidos ou pela respectiva zona educacional da 
região (por exemplo, a KHDA em Dubai) antes de  
serem aceitos. 

Essa declaração de reconhecimento e outras 
declarações da Arábia Saudita podem ser encontradas 
no banco de dados de reconhecimento (disponível para 
consulta abaixo).

The University of Business and Technology 
(UBT)
A The University of Business and Technology (UBT) 
valoriza qualificações de Cambridge para admissão ao 
ensino superior.

Todos os alunos que se candidatarem com matérias de 
Cambridge IGCSE ou AS/A Levels deverão preencher 
um dos requisitos de equivalência do Ministério da 
Educação relacionados abaixo: 

• oito matérias de IGCSE (O Level) com, no mínimo, 
Nota C

• Cinco matérias de IGCSE (O Level) com, no mínimo, 
Nota C mais duas matérias de AS Level com, no 
mínimo, Nota D 

• Cinco matérias de IGCSE (O Level) com, no mínimo, 
Nota C mais uma matéria de A Level com, no mínimo, 
Nota D. 

Além disso, os alunos que se candidatarem com 
qualificações de Cambridge devem ter concluído pelo 
menos 12 anos de estudos e apresentar um

atestado/carta de sua escola de origem como prova. 
Todos os demais requisitos para admissão à UBT também 
precisam ser atendidos.

Informações completas sobre os cursos de graduação e 
como fazer sua inscrição podem ser encontradas no site  
www.ubt.edu.sa 
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Reconhecimento no Oriente Médio continuação

Esse atestado de reconhecimento e outros atestados dos Emirados Árabes Unidos podem ser encontrados no banco de 
dados de reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

American University of Sharjah
Para candidatarem-se a um curso de graduação na American University of Sharjah com qualificações de Cambridge, os 
candidatos precisam apresentar:

•  No mínimo, oito matérias diferentes de Cambridge IGSE, Cambridge O Level e/ou Cambridge International AS e A Level. 
• Para quatro dessas matérias, exige-se Nota B ou superior; para as outras quatro, Nota C ou superior. 
•  As matérias estudadas devem pertencer a pelo menos quatro grupos diferentes de matérias (exatas, ciências, humanas etc.).

Somente matérias classificadas como acadêmicas pela AUS (incluindo o grupo de matérias de arte e criatividade) serão 
consideradas para fins de admissão de alunos. Matemática é obrigatória para cursos com concentração em ciências, 
devendo ser oferecida juntamente com outras matérias de ciências. Favor observar que: caso os alunos tenham 
quaisquer dúvidas sobre a elegibilidade das disciplinas de sua escolha, devem entrar em contato diretamente com a AUS. 

Terão prioridade no processo de seleção e aprovação os alunos que:

• tiverem concluído 12 anos de estudos;
• apresentarem uma carta oficial de sua escola informando o ano de conclusão dos seus estudos;
• possuírem Cambridge International AS Levels e/ou A Levels 
• tiverem alcançado as maiores notas em seus exames.

Favor atentar para os seguintes aspectos: 

•  Todos os candidatos precisam comprovar proficiência em inglês (iBT 80, iTP 550, IELTS 6.5). Mais informações sobre os 
requisitos de proficiência em inglês da AUS estão disponíveis no site www.aus.edu/academic-requirements

•  Diversos testes de nivelamento também são exigidos pelos diferentes cursos de graduação. Esses testes são obrigatórios e 
variam de acordo com a concentração do curso escolhido pelo aluno. 

Informações completas sobre os cursos de graduação da AUS, os requisitos para admissão (inclusive os de língua inglesa) 
e testes de nivelamento para áreas de concentração dos cursos, podem ser obtidas no site da Universidade https://www.
aus.edu. Alunos que tenham dúvidas a respeito de sua inscrição, ou cursos escolhidos, devem entrar em contato 
diretamente com a AUS. 

As universidades orientarão os alunos sobre os 
procedimentos corretos a serem seguidos para o 
atendimento desse requisito. Caso tenha dúvidas a 
respeito de sua inscrição, entre em contato com a 
respectiva universidade.

Favor observar que: para certificados de Cambridge 
emitidos fora dos Emirados Árabes Unidos, podemos 
oferecer uma declaração de resultados autenticada pelo 
Foreign and Commonwealth Office (órgão equivalente ao 
Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido), conforme 
estabelecido pelo Acordo de Haia. O formulário para 
solicitação desse certificado pode ser encontrado no 
endereço www.cambridgeinternational.org/images/89114-
certifying-statement-application-results-and-certificates-
form-7.pdf ou fazendo uma busca por “Declaração de 
Resultados Autenticada” no nosso site.

5. Favor observar que: 
•  As notas acima são os requisitos mínimos para admissão. 

As instituições podem estabelecer padrões mais rígidos a 
seu critério exclusivo.

•  Os alunos são obrigados a cursar Estudos Árabes e 
Islâmicos para ingressarem em cursos de graduação nos 
Emirados Árabes Unidos. Não serão aceitas matérias de 
IGCSE/O Level ou AS/A Level para fins dessa exigência. É 
obrigatório fazer o exame do Ministério da Educação 
nessas duas matérias. Mais informações podem ser obtidas 
no site www.moe.gov.ae

•  Os alunos de ensino médio dos Emirados Árabes Unidos 
que desejem fazer um curso de graduação na UAE 
University, Zayed University ou the Higher Colleges of 
Technology (HCT), bem como cursos de pós-graduação na 
HCT, precisam comprovar proficiência em inglês. 
Informações detalhadas sobre os testes de inglês aceitos 
estão disponíveis nos sites das universidades. 
Recomendamos ao aluno que entre em contato com suas 
universidades de escolha caso tenha quaisquer dúvidas a 
respeito de requisitos de idioma ou disciplinas. 
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Essa declaração de reconhecimento e outras declarações dos Estados Unidos podem ser encontradas no banco de dados 
de reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Arizona State University
A Arizona State University reconhece Cambridge International AS e A Levels para fins de matrícula. Pode ser concedido 
um máximo de 6 a 10 créditos para Notas E ou superiores, dependendo da matéria. AS Levels com Nota E ou superior 
receberão um máximo de 3 a 4 créditos (à exceção de chinês, que recebe 5 créditos). Todos os cursos de inglês de AS 
Level são agora reconhecidos para admissão ao ENG 105 e 3 créditos eletivos. Todos os cursos de inglês de A Level agora 
são reconhecidos para fins de admissão ao ENG 105 e 6 créditos eletivos.

Estados Unidos  Universidades e faculdades de 
todos os Estados Unidos, inclusive as universidades da Ivy 
League, aceitam alunos com qualificações de Cambridge.

Geralmente, as universidades e faculdades exigem, no 
mínimo, AS ou A Levels, porém algumas aceitam IGCSEs e O 
Levels para fins de admissão de alunos. Algumas instituições 
e avaliadores de credenciais podem considerar cinco 
aprovações em matérias de IGCSE ou O Level com Nota C  
ou superior como sendo equivalentes ao diploma de  
high school.

Algumas faculdades e universidades aceitam inscrições por 
meio da Common Application (“Inscrição Comum”) no site  
(www.commonapp.org). Outras, sobretudo universidades 
públicas e sistemas universitários, possuem seus próprios 
processos de inscrição, os quais requerem que as inscrições 
sejam entregues diretamente à universidade. Não existe 
limite quanto ao número de instituições a que você pode se 
candidatar. Além do formulário de inscrição, o histórico 
escolar, uma ou duas cartas de recomendação de 
professores, uma carta de motivação pessoal, um relatório 
de orientador vocacional ou da escola onde o aluno se 
formou, uma lista de atividades extracurriculares e 
pontuações em exames padrão, quer seja SAT ou ACT, são 
exigidos. Algumas universidades podem solicitar outras 
redações, recomendações ou portfólios. Determinadas 
faculdades e universidades podem levar em conta realizações 
acadêmicas ou pontuações em testes padrão para fins de 
concessão de bolsa de estudos, algumas das quais são 
disponibilizadas a alunos estrangeiros.

As qualificações de Cambridge International A Level e AS 
Level podem ser aceitas para reconhecimento de créditos em 
algumas universidades. Recomendamos que verifiquem a 
elegibilidade de suas matérias diretamente junto à 
universidade.

Existem diversas datas e caminhos para a admissão de 
alunos: 

•  Admissões contínuas – as inscrições são abertas próximo 
ao mês de outubro e terminam em maio. As universidades 

Reconhecimento na América do Norte

recebem inscrições e tomam decisões quanto à admissão 
de alunos ao longo de todo o ano. Muitas universidades 
públicas têm admissões contínuas e encerram as inscrições 
após 1o de maio.

• Decisão antecipada - geralmente com prazos em outubro e 
novembro, decisão até a metade de dezembro e caráter 
vinculante. Caso o aluno seja aceito nessa etapa, ele é 
obrigado a desistir de todas as outras inscrições que possa 
ter feito e comprometer-se com essa faculdade ou 
universidade de forma definitiva. O aluno e a escola 
assinarão um Contrato de Decisão Antecipada no 
momento da inscrição.

•  Ação antecipada - geralmente com prazos em outubro e 
novembro, decisão até a metade de dezembro e sem 
caráter vinculante. O aluno pode candidatar-se a outras 
universidades com prazos de inscrição posteriores e tomar 
sua decisão mais adiante no mesmo ano.

•  Decisão regular - geralmente com prazos do começo de 
janeiro até fevereiro, decisão até o final de março e sem 
caráter vinculante. O aluno tem o mês de abril para tomar 
uma decisão com relação às ofertas de vaga que recebeu, 
devendo comprometer-se com uma universidade até 10  
de maio.

• Lista de espera – o aluno é colocado em uma lista de 
espera e pode ser notificado sobre sua admissão após 1o de 
maio. Não há garantia de que um aluno colocado em lista 
de espera será admitido à universidade que deseja.

•  Transferência - caso o aluno tenha solicitado uma 
transferência entre universidades ou de uma community 
college (faculdade comunitária) para uma universidade, 
recomendamos que verifique os prazos de transferência da 
respectiva instituição.

•  O processo de inscrição em community colleges costuma 
ser mais flexível e estar aberto o ano todo.

Para mais informações sobre como se candidatar a uma 
universidade dos Estados Unidos, pedimos que leia nosso 
prospecto Destino Estados Unidos: Como Utilizar Suas 
Qualificações de Cambridge para Estudar nos EUA”.
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Reconhecimento na América do Norte continuação

Canadá  Universidades e faculdades de todo o Canadá 
aceitam alunos com qualificações de Cambridge. Não existe 
um ministério federal de educação responsável pelas 
admissões. Cada uma das dez províncias e três territórios 
detém a responsabilidade por suas próprias universidades e 
procedimentos de admissão de alunos. Caso você esteja se 
candidatando a universidades das províncias de Alberta, 
Ontário e British Columbia, pode fazer sua inscrição por meio 
de um sistema de inscrição eletrônico conjunto dessas 
províncias. No caso de universidades localizadas em outras 
províncias, as inscrições são feitas diretamente junto à 
secretaria de admissão de alunos de cada universidade.

Caso possua pelo menos quatro AS Levels e/ou pelo menos 
dois A Levels, você poderá candidatar-se a universidades 
canadenses. Cursos mais concorridos exigem qualificações 
adicionais e com maiores notas. As faculdades aceitam 
Cambridge IGCSE/Cambridge O Level como requisitos de 
admissão. Você pode ter direito ao reconhecimento de 
créditos. Todas as universidades canadenses possuem 
requisitos de proficiência em inglês ou francês. Além dos 
requisitos linguísticos, você precisa consultar os requisitos 
para admissão de alunos internacionais de cada instituição. 
Recomendamos fortemente que verifique os requisitos de 
admissão e idioma do curso de sua escolha antes de enviar 
uma inscrição.

As universidades canadenses costumam oferecer uma Carta 
de Admissão Condicional estabelecendo determinadas 
condições que precisam ser atendidas para a concessão de 
vaga. Essas condições geralmente incluem a manutenção  
da média acadêmica e a conclusão bem-sucedida do ensino 
médio.

Alunos internacionais também podem utilizar essas Cartas 
de Admissão Condicional para iniciar o processo de 
solicitação de visto de estudante. Todos os indivíduos que 
não forem de nacionalidade canadense ou não tiverem status 
de residente permanente precisam ter uma permissão válida 
para estudos no país com duração superior a quatro meses.

Os prazos de inscrição variam de acordo com a província e 
instituição. A maioria dos prazos costuma ser em janeiro ou 
fevereiro. Muitas universidades possuem “admissão 
contínua”, emitindo decisões em até duas semanas após o 
recebimento da inscrição. Em geral, recomenda-se que a 
inscrição seja feita de 10 a 12 meses antes da data que o 
aluno deseja começar o curso. 

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações do Canadá podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

University of Toronto
A University of Toronto aceita AS Levels, A Levels e Cambridge AICE como base para admissão de alunos.

Os candidatos devem apresentar Notas A e B em pelo menos quatro exames diferentes de AS Level ou três de A Level ou 
do Certificado Cambridge AICE. Os alunos são aconselhados a cursar matérias de A/AS Level que lhes proporcionem uma 
sólida preparação acadêmica. As matérias de natureza mais vocacional não são recomendadas. Candidatos que estejam 
solicitando admissão junto à Faculdade de Ciências Aplicadas e Engenharia precisam apresentar A Levels de Química, 
Matemática e Física com Nota A. Podem ser reconhecidos créditos para determinados exames acadêmicos de A Level. 
Não são reconhecidos créditos para exames de AS Level. A Faculdade de Ciências Aplicadas e Engenharia não reconhece 
créditos.
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Austrália  As universidades de toda a Austrália aceitam 
inscrições de alunos de Cambridge. Os Cambridge 
International A Levels são amplamente aceitos para ingresso 
direto em cursos de graduação e um número cada vez maior 
de universidades também aceita agora o Cambridge Pre-U. 
Para cursos acadêmicos em universidades renomadas, os 
requisitos para admissão costumam ser 3 aprovações de A 
Level com Nota C ou superior, embora alguns cursos possam 
ter exigências de admissão menos rígidas. Duas matérias de 
AS Level podem ser consideradas equivalentes a uma de A 
Level por algumas universidades.

Centros de Admissão Terceirizados em toda a Austrália 
processam inscrições de alunos de Cambridge da Austrália e 
Nova Zelândia, ao passo que os alunos internacionais fazem 
sua inscrição diretamente junto à universidade.

Todas as instituições que aderiram ao Universities Admissions 
Center (Centro de Admissão a Universidades - UAC), 
consideram GCE Advanced Levels (ou qualificações 
comparáveis) como sendo equivalentes à qualificação de 
Year 12 da Austrália. O UAC também considera o Cambridge 
Pre-U Diploma como sendo equivalente ao Year 12 da 
Austrália. Caso você não tenha concluído o Cambridge Pre-U 
Diploma, as principais matérias de Cambridge Pre-U e GPR 
serão avaliadas no lugar de A Levels.

Mais informações sobre como candidatar-se a uma 
universidade da Austrália estão disponíveis no nosso 
prospecto Destino Austrália.

Reconhecimento na Oceania

O reconhecimento das qualificações de Cambridge está crescendo rapidamente em toda a Oceania. 
Em uma região cujas universidades têm conquistado posições de cada vez mais destaque nos rankings 
mundiais, existem diversas oportunidades para ingressar em cursos de primeira categoria e alcançar o 
sucesso. Veremos alguns exemplos nesta página.

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações da Austrália podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

University of Melbourne
Esta universidade exige, no mínimo, três A Levels com Nota BBC para inscrições. Os requisitos diferem de curso para 
curso, com alguns deles exigindo notas significativamente maiores. A admissão é garantida para alunos que alcançam 
determinadas notas. O Cambridge Pre-U é reconhecido para ingresso direto. A University of Melbourne também aceita 
uma combinação de Cambridge Pre-U e GCE A Levels como requisitos para admissão.
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Reconhecimento na Oceania continuação

Nova Zelândia  Todas as universidades da Nova 
Zelândia aceitam Cambridge International A Levels para fins 
de admissão de alunos. O Cambridge Pre-U também é 
amplamente aceito. Os requisitos mínimos para admissão 
são estabelecidos pela Universities New Zealand – Te Pōkai 
Tara, o órgão que representa todas as universidades da Nova 
Zelândia.

Com relação a alunos da Nova Zelândia, em resposta a 
mudanças no sistema de pontos do Serviço de Inscrições a 
Universidades do Reino Unido (UCAS), a partir de setembro 
de 2017, o Universities New Zealand introduziu o sistema de 
pontuação NZ Cambridge International Exams University 
Entrance tariff. Não deixe de visitar o site da Universities 
New Zealand www.universitiesnz.ac.nz para se informar 
sobre os detalhes das mudanças implementadas. 
Aconselhamos os alunos a visitarem o site da universidade 
de sua escolha para obterem informações sobre requisitos 
para admissão específicos. Notas mínimas também precisam 
ser alcançadas em matérias de alfabetização e numeracia. 
Desde 2016, a Universidade de Auckland também exige que 
alunos do país obtenham, no mínimo, Nota D em uma 
matéria de inglês de AS ou A Level a fim de preencherem o 
Requisito de Inglês Acadêmico.

Os requisitos habituais para admissão de alunos 
internacionais costumam ser três A Levels, sendo que pelo 
menos um deles com Nota C ou superior. Uma nota de 
Estudos Gerais não pode ser incluída entre as três matérias 
em que a inscrição se baseia.

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações da Nova Zelândia podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Universities New Zealand – Te Pōkai Tara 
Para alunos (nacionais e internacionais) que possuam exames Cambridge International, o padrão mínimo para admissão à 
universidade é: 

Parte A

Um mínimo de 120 pontos no NZ Cambridge International Exams University Entrance em matérias de A ou AS Level além 
da Redação Geral, incluindo, pelo menos, três matérias (que não sejam Habilidades de Raciocínio), sendo que nenhuma 
delas pode ter Nota inferior a D. 

Parte B 

Os requisitos de literacia e numeracia devem ser preenchidos da seguinte forma: 

•  ALFABETIZAÇÃO: Uma Nota E ou superior em English Language (Língua Inglesa), Language and Literature in English 
(Língua e Literatura Inglesas) ou Literature in English (Literatura em Inglês) de AS Level. Uma Nota D ou superior 
preencherá um dos requisitos de matéria da Parte A, ou conforme estabelecido para admissão à universidade  
junto à NCEA. 

•   NUMERACIA: Ou (i) uma Nota D ou superior em matemática de IGCSE ou GCSE; ou (ii) aprovação em qualquer matéria 
de matemática de AS Level. Uma Nota D ou superior preencherá um dos requisitos de matéria da Parte A, ou conforme 
estabelecido para admissão à universidade pela NCEA. 
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África do Sul  Caso você não tenha concluído o 
ensino médio no sistema educacional da África do Sul e 
queira candidatar-se a um curso de bacharelado em uma 
universidade desse país, você precisará se qualificar para um 
certificado de conclusão ou isenção condicional da 
Universities South Africa (USAf), a associação que representa 
as 26 universidades públicas da África do Sul.

Um certificado de isenção será concedido para alunos que 
possuam Cambridge International AS e A Levels e AICE 
Diploma, desde que eles atendam às combinações mínimas 
de qualificações e os requisitos de grupos de matéria.

A concessão da isenção condicional fica a critério exclusivo 
da USAf, sendo que a última reconhece qualificações de 
Cambridge para todas as universidades da África do Sul.

Um certificado de isenção é obrigatório para cursos de 
graduação em uma universidade da África do Sul, mas não 
garante aceitação à universidade. As universidades da África 
do Sul são autônomas e podem estabelecer seus próprios 

requisitos para admissão de alunos, os quais costumam ser 
mais rígidos do que os requisitos para a obtenção do 
certificado de isenção. Os requisitos para admissão variam 
de universidade para universidade, corpo docente para corpo 
docente e de curso para curso.

Recomendamos que confirme os requisitos para admissão 
específicos do curso a que deseja candidatar-se com bastante 
antecedência e que se certifique de que escolheu as matérias 
corretas e que será capaz de alcançar as notas exigidas.

Para mais informações, pedimos que consulte nosso 
prospecto Condições e Requisitos para Obtenção de Isenção 
para Ingresso em Universidades Públicas da África do Sul em 
nosso site.

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações da África do Sul podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Universities South Africa 
A Universities South Africa (antiga HESA) concederá certificados de isenção a detentores de Cambridge International AS e 
A Levels, desde que eles atendam aos seguintes requisitos e critérios de grupo de matérias:
• três matérias de A Level (A-E) mais uma matéria de IGCSE (A*–C)
• duas matérias de A Level (A-E) mais três matérias de IGCSE (A*–C) 
• quatro matérias de AS Level (A-D) mais uma matéria de IGCSE (A*–C).

Listas completas de grupos de matérias podem ser encontradas no site

http://www.cambridgeinternational.org/images/122856-universities-south-africa.pdf 

Para mais informações, visite www.usaf.ac.za

O reconhecimento formal pelas universidades do continente africano está crescendo conforme aumenta 
o número de alunos de Cambridge que desejam estudar nessa região. Relacionamos abaixo as políticas 
de reconhecimento de algumas universidades dessa região - outras políticas podem ser encontradas no 
nosso banco de dados de reconhecimento.

Reconhecimento na África Subsaariana
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Reconhecimento na África Subsaariana continuação

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações do Quênia podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

University of Nairobi
Critérios gerais para admissão:

A admissão para Cursos de Certificado será baseada em qualquer das seguintes qualificações mínimas:

• Uma qualificação de A Level com, no mínimo, duas aprovações secundárias ou equivalente.

A admissão para Cursos de Diploma será baseada em qualquer das seguintes qualificações mínimas:

• Uma qualificação de A Level com, no mínimo, duas aprovações secundárias ou equivalente.

A admissão para Cursos de Bacharelado será baseada em qualquer das seguintes qualificações mínimas:

• Um A Level com duas aprovações principais ou equivalentes em matérias relevantes. 

Somente candidatos cujos resultados estejam disponíveis no momento da inscrição serão considerados. 
www.uonbi.ac.ke/admission/undergraduate

Quênia  Cambridge International A Levels são 
aceitos para admissão a cursos de graduação do Quênia. 
As inscrições devem ser feitas diretamente junto às 
universidades, em geral por meio de um formulário de 
inscrição on-line.

Geralmente, as universidades exigem duas aprovações 
principais (notas A, B ou C) e uma aprovação secundária 
(nota D ou abaixo) de A Level em disciplinas relevantes.

Entretanto, haja vista que os requisitos para admissão 
diferem de universidade para universidade e de curso 
para curso, aconselhamos o aluno a verificar os requisitos 
mínimos para admissão ao curso escolhido na instituição 
de sua preferência.

As instituições relacionam os requisitos de entrada para 
cada curso nos seus respectivos sites, juntamente com 
outros requisitos, tais como teste de admissão, entrevista 
ou exigência de proficiência em inglês. Preencher os 
requisitos mínimos para admissão não representa, de 
forma nenhuma, garantia de ingresso em um curso.
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As qualificações de Cambridge são reconhecidas pelas universidades do Reino Unido pelo seu rigor 
acadêmico. Cambridge International AS e A Levels são reconhecidos pelas instituições de ensino superior 
do Reino Unido como sendo equivalentes aos GCE AS e A Levels do Reino Unido. O reconhecimento 
pelas universidades do Cambridge Pre-U, uma alternativa ao A Level do Reino Unido,  está aumentando 
rapidamente. A maioria das universidades do Reino Unido exige um mínimo de três A Levels para 
admissão. Todavia, determinados cursos aceitam alunos com dois A Levels. Verifique os requisitos para 
admissão do curso de sua escolha diretamente com a universidade. 

Reino Unido  No Reino Unido, o aluno candidata-se 
a cursos de graduação por meio do Universities and Colleges 
Admissions Service (Serviço de Admissões a Universidades 
e Faculdades do Reino Unido - UCAS) e não junto a cada 
universidade. De acordo com o prospecto International 
Qualifications (Qualificações Internacionais) do UCAS, 
Cambridge International AS e A Levels são “aceitos com 
notas A*–E no lugar de GCE A e AS Level do Reino Unido 
com equivalência de matéria e nota” (International 
Qualifications 2015 do UCAS, página 75).

Muitos cursos requerem determinadas notas e matérias 
para que os alunos possam candidatar-se. É importante 
verificar se a sua escolha de matérias de Cambridge 
International AS e A Level é adequada para o curso 
pretendido, sobretudo se tiver um plano de carreira 
específico em mente, como medicina, engenharia ou direito. 
Para medicina, geralmente espera-se que o aluno possua 
duas qualificações em ciências ou uma qualificação em 
ciências e outra em matemática.

Os candidatos do Reino Unido geralmente possuem pelo 
menos cinco GCSEs com Nota C ou superior em matérias 
acadêmicas. Entretanto, para cursos concorridos como 
medicina, pode-se esperar uma variedade de GSCEs com bons 
resultados, sobretudo notas A* e A (nota numérica de 7-9).

Uma vez que as qualificações Cambridge IGCSE e 
Cambridge O Level têm padrão equivalente ao GCSE do 
Reino Unido, as universidades esperarão as mesmas notas 
em exames de Cambridge IGCSE ou Cambridge O Level 
que se espera de outros candidatos que possuam 
qualificações equivalentes.

A maioria dos cursos universitários exige, no mínimo, Nota 
C (ou nota numérica 4) em GCSE English e Mathematics, e, 
por vezes, em ciências, dependendo do curso (por exemplo, 
medicina, enfermagem e educação primária). Alguns cursos 
menos concorridos podem requerer notas menores e aceitar 
alunos com uma combinação de notas de Cambridge 
International AS ou A Levels.

As universidades do Reino Unido aceitam Cambridge Pre-U 
como sendo equivalente a outras qualificações de Nível 3, 
tais como A-Levels. O grupo de universidades de maior 
prestígio do Reino Unido, o UK Russell Group (que inclui as 
Universidades de Oxford e Cambridge), reconhece o rigor 
acadêmico dessa qualificação.

Para mais informações sobre como candidatar-se a 
universidades do Reino Unido, inclusive os principais prazos, 
pedimos que consulte nosso prospecto: Destino Reino Unido 
- Como Utilizar Suas Qualificações de Cambridge para Estudar 
no Reino Unido”, bem como o site do UCAS - www.ucas.com

Essa declaração de reconhecimento e outras declarações do Reino Unido podem ser encontradas no banco de dados de 
reconhecimento (disponível para consulta abaixo).

Imperial College London 
O Imperial College London aceita alunos com Cambridge International A Levels e os considera equivalentes aos A Levels 
do Reino Unido com equiparação de notas.

Ao fazer uma oferta, o Imperial leva em conta que os Cambridge International A Levels são lineares, e, portanto, só 
podem ser refeitos pelo aluno para a matéria toda. Cambridge International A Levels fornecem uma medida confiável do 
conhecimento e habilidades do aluno na matéria estudada, representando um sólido indicador do seu desempenho, haja 
vista que demonstram suas habilidades de resolução de problemas e raciocínio crítico.

Para mais informações sobre o Imperial College London e como candidatar-se a essa instituição, pedimos que visite o 
site www.imperial.ac.uk

Reconhecimento no Reino Unido
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Comprovação de domínio da língua inglesa
Caso inglês não seja seu primeiro idioma, ou você pertença 
a um país onde inglês não seja o idioma oficial ou um de 
vários idiomas oficiais, é possível que precise comprovar 
suas habilidades nesse idioma.

O Cambridge IGCSE First Language English, Cambridge IGCSE 
English as a Second Language e Cambridge O Level English 
Language são aceitos por muitas universidades do mundo 
para preencher requisitos de proficiência em inglês. Algumas 
universidades podem te dispensar desse requisito caso você 
tenha realizado seus estudos em inglês por um número de 
anos específico. Todos os cursos e qualificações de 
Cambridge, à exceção de línguas estrangeiras modernas, são 
ministrados em inglês.

Nós te aconselhamos fortemente a verificar os requisitos 
de língua inglesa de cada universidade e do curso em que 
está interessado antes de fazer quaisquer inscrições.

É importante ter ciência de que as habilidades de língua 
inglesa que você poderá ser obrigado a comprovar podem 
estar associadas a requisitos de concessão de visto do país em 
que deseja estudar.

As universidades também podem exigir algum outro teste de 
proficiência em inglês específico, como TOEFL ou IELTS, caso 
o candidato não seja falante nativo de inglês. Solicitações de 
testes específicos podem estar associadas ao seu pedido de 
visto. Cambridge International não poderá isentá-lo de 
prestar nenhum teste de inglês adicional caso ele venha a ser 
solicitado a você.

O banco de dados de reconhecimento
Nosso banco de dados de reconhecimento te permite fazer uma pesquisa por qualificação em países 
específicos. Para acessar nosso banco de dados, visite www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch

Selecione o país que deseja consultar, o tipo de organização que está 
buscando e o tipo de qualificação que possui. Outra opção é utilizar 
o campo de busca para fazer uma pesquisa pelo nome de uma 
organização específica.

Para cada organização, as informações de contato podem ser visualizadas 
ao clicar em “Detalhes” abaixo de cada resultado da pesquisa.

Caso a universidade de sua escolha não conste de nosso banco de dados, 
pedimos que nos comunique registrando a política de admissão de alunos 
da sua instituição. Visite www.cambridgeinternational.org/programmes-
and-qualifications/recognition-new/admissions-policy-page

Há muitas organizações não incluídas em nosso banco de dados que 
aceitam qualificações de Cambridge. O banco de dados está correto de 
acordo com as informações que nos foram fornecidas. Entretanto, 
recomendamos que verifique os requisitos de admissão mais atualizados 
diretamente junto às organizações, pois tais requisitos estão sujeitos 
a mudanças.

Saiba mais! Para obter mais informações , visite www.cambridgeinternational.org/help  
ou envie um e-mail para info@cambridgeinternational.org

Você também pode telefonar para nossa equipe de Atendimento ao Cliente n +44 1223 553554.
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Suporte de Cambridge
Mais informações
Para saber mais sobre os programas e qualificações de Cambridge, visite www.cambridgeinternational.org 
Há vários prospectos com informações específicas de cada país no nosso site:

• Destino Reino Unido

• Destino Estados Unidos

• Destino Austrália

• Destino Índia

• Destino Paquistão

• Destino África do Sul

• Destino Canadá.

Onde Conseguir Mais Ajuda
Você pode encontrar respostas a perguntas frequentes de diretores, professores, alunos e pais de alunos, diretores 
de exames e outros clientes de Cambridge em www.cambridgeinternational.org/help

Você pode inserir sua pesquisa no campo de busca ou navegar utilizando o menu de tópicos. Caso, a qualquer 
momento, prefira telefonar ou mandar e-mail, você pode fazê-lo selecionando “Fale Conosco” no topo da página.


