
Studienbrücke El programa Studienbrücke 021

AS INSTITUIÇÕES ALEMÃS 
DE ENSINO SUPERIOR 
PARCEIRAS DO PROGRAMA 
STUDIENBRÜCKE

UM CAMINHO DIRETO PARA 
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A Alemanha é um dos três lugares de estudo superior mais procurado por 
estudantes de todo o mundo. E isso não é de se estranhar: uma graduação na 
Alemanha é sinônimo de formação de alto nível – a base ideal para uma carreira 
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O PROGRAMA STUDIENBRÜCKE

Studienbrücke é um programa preparatório para a formação universitária na 
Alemanha para estudantes estrangeiras/os oferecido pelo Goethe-Institut 
em cooperação com o Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão (DAAD) e 
instituições de ensino superior dos Estados da Renânia do Norte-Vestefália 
e Brandemburgo. Através de cursos de alemão, de alemão técnico e de 
competência cultural, o programa prepara alunas/os do Ensino Médio com 
ótimos rendimentos escolares para o ingresso direto na graduação de um dos 
cursos MINT (Matemática, Informática, Ciências Naturais, Tecnologia ou de 
Ciências Econômicas) em uma das instituições alemãs parceiras.

A candidatura para uma vaga de graduação nas instituições alemãs parceiras é 
feita  após a/o participante do Studienbrücke ter concluído exitosamente todo o 
programa. O programa é constituído de cursos de idioma alemão até os níveis 
B2/C1, curso de alemão técnico nos módulos MINT (Matemática, Química, Física, 
Biologia, Informática, Engenharia) ou Economia, curso de preparação para exame 
de proficiência na língua alemã, aprovação nos testes TestDaF e TestAS, partici-
pação em treinamentos interculturais e orientação educacional.
 

O PROGRAMA STUDIENBRÜCKE É OFERECIDO 

PARA OS SEGUINTES PAÍSES E REGIÕES:

Leste europeu 

/ Ásia central

Azerbaijão
Bielorrússia
Geórgia
Cazaquistão
Quirguistão
Ucrânia
Uzbequistão
Rússia

América do Sul

Argentina 
Brasil 
Chile
Colômbia
Peru
 

USA

China

Vietnã

Tailândia

Indonésia
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE 
AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO PROGRAMA STUDIENBRÜCKE SÃO: 

 � A aliança das universidades da região do Ruhr (Universitätallianz Ruhr – Ruhr-U-
niversität Bochum, Technische Universität Dortmund, Universität Duisburg-Essen)

 � Universidade de Aachen (RWTH Aachen)

 � Universidade europeia de Viadrina Frankfurt (Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt Oder)

 � Escola de Ensino Superior Bonn-Rhein-Sieg (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)

 � Universidade de Siegen (Universität Siegen)

Essas instituições oferecem a estudantes principiantes uma ampla oferta 
de acompanhamento tanto no começo quanto ao longo de seus cursos de 
graduação. Anualmente, um determinado número de vagas de graduação é 
reservado pelas instituições acima para participantes do programa Studienbrücke 
com ótimo desempenho.
Em cada instituição parceira há pessoas responsáveis pela/o estudante principiante, 
assim como diversas ofertas de seus departamentos acadêmicos internacionais, 
de suas organizações estudantis e tutoras/es, de cursos preparatórios por área 
e outras ofertas específicas de cada instituição. Tudo isso para possibilitar um 
perfeito ingresso e integração da/o nova/o aluna/o em sua nova universidade.
Todos os cursos de graduação oferecidos são concluídos com um diploma em 
Bachelor of Science (B.Sc.).
 

INFORMAÇÕES SOBRE OS SEMESTRES

Semestre de inverno: início de outubro até fim de março
Semestre de verão: início de abril até fim de setembro
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Quelle: https://www.study-in.de/de/studium-planen/hochschultypen_26607.php

O SISTEMA UNIVERSITÁRIO ALEMÃO

UNIVERSIDADES 

Uma das principais funções das universidades é transmitir o saber 
teórico. Por isso, a graduação é fortemente orientada para o pensamento 
científico e composta de grupos de disciplinas das mais diversas áreas. 
Muitas universidades, inclusive, especializaram-se em uma determinada 
área ou disciplina e passaram, assim, a receber o nome de Universidades 
Técnicas (Technische Universitäten – TU) ou Escolas Superiores de Pedagogia 
(Pädagogische Hochschulen – PH). Além disso, em uma universidade é 
possível realizar o doutorado – opção que na maioria das escolas de técnicas 
superiores não é possível.
 
ESCOLAS TÉCNICAS SUPERIORES

Nas Escolas Técnicas Superiores de Ciências Aplicadas (“Universtities of 
Applied Sciences”), a graduação é fortemente orientada para a realidade 
prática. O curso de uma graduação ali tem seu enfoque principal mais 
na aplicação do saber obtido na realidade laboral do que na teoria. Com 
isso, a formação acadêmica passa a ser adaptada às necessidades da vida 
profissional. Assim como nas universidades, o diploma de conclusão da 
primeira graduação chama-se Bachelor (com duração média de 3 anos) e o 
segundo, Master (com duração média de 2 anos). Como opções de cursos 
encontram-se Técnica, Economia, Assistência Social e Comunicação Social. 
Os  períodos de experiências práticas, já pré-determinos no plano de estudos 
e tendo sua duração de um a mais semestres dependendo do curso, tratam-
se de estágios ou de longas fases de projetos em firmas tanto na Alemanha 
como no exterior. 
O diploma de conclusão de Bachelor, obtido na Alemanha tanto em 
universidades como em escolas técnicas superiores, representa o primeiro 
certificado profissional qualificado.

Fonte: www.study-in.de/de/studium-planen/hochschultypen_26607.php 
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A ALIANÇA DAS UNIVERSIDADES DA 
REGIÃO DO RUHR (UNIVERSITÄTALLIANZ 
RUHR - UA RUHR)

Desde 2007, a Ruhr-Universität Bochum, a Technische Universität Dortmund, e 
a Universitä Duisburg-Essen trabalham de forma estratégica e em conjunto na 
Aliança das universidades da região do Ruhr (Universitätallianz Ruhr – UA Ruhr). 
Com mais de 120.000 estudantes e aproximadamente 1.300 docentes, a UA Ruhr 
destaca-se como um dos maiores e mais produtivos polos científicos da Alemanha.
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UNIVERSIDADE DE BOCHUM 
(RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM)

“HUMANA - ABERTA AO MUNDO - PRODUTIVA”

BREVE DESCRIÇÃO

Fundada em 1965, a Universidade de Bochum (RUB) é com suas 20 faculdades 
um verdadeiro lar para seus mais de 5.600 funcionários e 43.000 estudantes. 
Todas as suas grandes disciplinas científicas estão reunidas em um compacto 
Campus. O ensino e a pesquisa excelentes da RUB renderam-lhe reconhecimento 
internacional. Com mais de 180 opções de cursos em Ciências Humanas e Sociais, 
Ciências Naturais, Engenharias e Medicina, essa universidade oferece variadas 
possibilidades de combinações de cursos. 
A RUB é o ponto de encontro para pessoas de 130 países, entre elas estão cerca 
de 5.600 estudantes internacionais de graduação, cerca de 450 estudantes 
internacionais de doutorado e outras centenas de cientistas internacionais. Além 
disso, anualmente somam-se cerca de 600 estudantes de intercâmbio para 
estudarem por um período em Bochum. 
 
Fundação: 1965
Estudantes: 43.015 (semestre de inverno 2017/18)
Funcionários: 5.702 (2016)
Corpo docente

(entre o quadro

de funcionários):  415

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.RUB.DE
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Oferta de cursos 

para o programa 

Studienbrücke

 � Informática Aplicada

 � Engenharia Civil

 � Bioquímica

 � Biologia

 � Química

 � Engenharia Elétrica e Tecnologia da Informação

 � Geografia

 � Ciências da Terra

 � Segurança em IT / Tecnologia da Informação

 � Engenharia Mecânica

 � Matemática

 � Física

 � Sales Engineering and Product Management

 � Tecnologia ambiental e Ressourcenmanagement

Admissão dos 
seguintes países 

Leste europeu/Ásia central (Rússia, Ucrânia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, 
Bielorrússia)
USA

América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru)
Vietnã

Requisitos para 

TestAS e TestDaF

TestDaF: 16 (no caso de se ter alcançado somente 
o nível 3 em uma das partes do exame, é possível 
compensá-lo obtendo o nível 5 em uma outra parte 
do exame).
TestAS: teste geral e módulo específico com 
pontuação mínima de 100, respectivamente

Começo do programa 

de preparação

Início de setembro do respectivo ano

Chegada 
recomendada

Início de setembro do respectivo ano (levando-se em 
conta a vaga da moradia estudantil)

Ofertas no período 

inicial da graduação

 � Pessoa de contato direto e apoio durante toda a 
graduação

 � Orientação para a chegada na Alemanha e no 
período inicial da graduação 

 � Eventos de orientação para estudantes internacionais

 � Apoio na procura de moradia

 � Apoio em tarefas administrativas (por exemplo: 
abertura de conta bancária, Departamento público 
de serviço ao estrangeiro, etc)

 � Workshops + excursões durante o curso

 � Eventos de boas-vindas

 � Programa Buddy

 � Tutores em cada departamento acadêmico

Cursos preparatórios 

/ Ofertas de cursos 

introdutórios

Ofertas de cursos preparatórios por especialidade

Links úteis Rubcheck – Online-Selbsttest: www.rubcheck.rub.de 
RUBISS – RUB International Student Services:  
www.international.rub.de/rubiss

International Office / 

Escritório 

acadêmico de 

relações exteriores 

www.international.ruhr-uni-bochum.de/intoff
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UNIVERSIDADE TÉCNICA DE DORTMUND 
(TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND)

“INOVADORA - COMUNICATIVA - SINGULAR”

BREVE DESCRIÇÃO

Desde sua fundação há 50 anos, a Universidade Técnica de Dortmund possui 
um perfil especial devido a suas 16 faculdades nas áreas de Ciências Naturais, 
Engenharias, Ciências Sociais e Estudos Culturais. A Universidade conta com mais 
de 34.600 estudantes e 6.200 funcionários, dos quais cerca de 300 são docentes.
A ampla oferta de graduação é composta de mais de 80 opções, que variam entre 
cursos clássicos e inovadores, sendo alguns cursos próprios dessa universidade. 
Além disso, a variada formação do corpo docente faz com que seus docentes 
estejam aptos para atuar perfeitamente em todas as formas de ensino.
As diferentes disciplinas científicas dessa universidade unem-se pelo 
espírito universitário que é vivenciado por seu corpo discente através da 
interdisciplinaridade e interação, da comunicação e cooperação. Inovação 
tecnológica, progressos metodológicos e de conhecimentos são parte do 
cotidiano da TU Dortmund. 
 
Fundação: 1968
Estudantes: 34.616 (semestre de inverno 2007/18)
Funcionários: 6.247 (2017)
Corpo docente

(entre o quadro

de funcionários):  303

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.TU-DORTMUND.DE 
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Oferta de cursos 

para o programa 

Studienbrücke

 � Informática Aplicada

 � Química

 � Análise de Dados e Datenmanagement

 � Engenharia Elétrica e Tecnologia da Informação

 � Informática

 � Tecnologia da Informação e da Comunicação

 � Engenharia Mecânica

 � Matemática

 � Física

 � Estatística 

 � Matemática Técnica 

 � Matemática Comercial

Importante: No caso de que um curso esteja 
marcado com um NC (Numerus Clausus), isso indica 
que a quantidade de vagas nesse curso é restrita 
e, consequentemente, sua oferta para o programa 
Studienbrücke está anulada.

Admissão dos 
seguintes países

Leste europeu/Ásia central (Rússia, Ucrânia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, 
Bielorrússia)
USA

América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru)
Vietnã

Requisitos para 

TestAS e TestDaF

TestDaF: 16 (no caso de se ter alcançado somente o nível 
3 em uma das partes do exame, é possível compensá-lo 
obtendo o nível 5 em uma outra parte do exame).
TestAS: teste geral e módulo específico com pontuação 
mínima de 100, respectivamente.

Começo do programa 

de preparação 

Início de setembro do respectivo ano

Chegada 
recomendada

Início de setembro do respectivo ano (levando-se em 
conta a vaga da moradia estudantil)

Ofertas no período 

inicial da graduação 

 � Pessoa de contato direto e apoio durante toda a 
graduação

 � Eventos informativos para estudantes internacionais

 � Apoio na procura de moradia (sem mediação)

 � Workshops + excursões durante o curso

 � Eventos de boas-vindas

 � Programa Buddy

 � Tutores em cada departamento acadêmico

Cursos preparatórios 

/ Ofertas de cursos 

introdutórios

Cursos preparatórios: www.tu-dortmund.de/vorkurse 
Eventos introdutórios:  
www.tu-dortmund.de/einfuehrungsveranstaltungen

Links úteis Moradia: www.tu-dortmund.de/wohnen
Aconselhamento estudantil por área:  
www.tu-dortmund.de/studienfachberatung 
Informações gerais e orientação: 
www.tu-dortmund.de/beratung

International Office / 

Escritório 

acadêmico de 

relações exteriores

www.aaa.tu-dortmund.de 

Particularidade Requisito para o curso de Bachelor em Física: é ne-
cessário fazer antes do pedido de matrícula um auto-
teste de matemática. Informações sobre esse teste: 
www.physik.tu-dortmund.de/cms/de/Studium/Studie-
ninteressierte/Mathe-Selbsttest/index.html 

Universidade Técnica de Dortmund (Technische Universität Dortmund)
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UNIVERSIDADE DE DUISBURGO-ESSEN 
(UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN)

“PENSAR EM POSSIBILIDADES EM VEZ DE BARREIRAS”

BREVE DESCRIÇÃO 

A Universidade de Duisburgo-Essen com seus quase 43.000 estudantes pertence 
a uma das dez maiores universidades na Alemanha. A sua ampla gama de 
cursos abrange as áreas de Ciências Humanas e Sociais, Educação, Ciências 
Econômicas e Naturais, Engenharias e Medicina. Desde a sua fundação em 2003, 
a UDE vem se destacando internacionalmente como uma das mais reconhecidas 
universidades de pesquisa. 
Isso é evidenciado por suas posições de destaque em rankings internacionais 
de avaliação educacional: a UDE é considerada uma das três melhores 
universidades em todo o mundo com fundação a partir do século XXI. No Times 
Higher Education Ranking, a UDE ocupa a posição 19 entre as 150 melhores 
universidades internacionais com menos de 50 anos de existência. 
 
Fundação: 2003
Estudantes: 42.835 (semestre de inverno 2007/18)
Funcionários: 5.207 (2018)
Corpo docente

(entre o quadro

de funcionários): 499

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.UNI-DUE.DE
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Oferta de cursos 

para o programa 

Studienbrücke

 � Física 

 � Matemática Comercial 

 � Matemática Técnica 

 � Engenharia Elétrica e Tecnologia da Informação

 � Energy Science (obrigatórios sólidos 
conhecimentos de inglês)

 � Nano Engineering

 � Water Science, Água: Química, Métodos de análise, 
microbiologia

 � Engenharia Civil

 � Química

 � Engenharia Mecânica

Importante: No caso de que um curso esteja 
marcado com um NC (Numerus Clausus), isso indica 
que a quantidade de vagas nesse curso é restrita 
e, consequentemente, sua oferta para o programa 
Studienbrücke está anulada. 
www.uni-due.de/de/studium/bachelor.php

Admissão dos 
seguintes países 

Leste europeu/Ásia central (Rússia, Ucrânia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, 
Bielorrússia)
USA

América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru)
Vietnã

Requisitos para 

TestAS e TestDaF

TestDaF: 4 x nível (TDN) 4 
TestAS: teste geral e módulo específico com 
pontuação mínima de 100, respectivamente

Começo do programa 

de preparação 

Início de setembro do respectivo ano

Chegada 
recomendada

Início de setembro do respectivo ano (levando-se em 
conta a vaga da moradia estudantil)

Ofertas no período 

inicial da graduação 

 � Eventos informativos para estudantes internacionais

 � Apoio na procura de moradia 

 � Workshops + excursões durante o curso

 � Eventos de boas-vindas

 � Programa Buddy

 � Tutores em cada departamento acadêmico

Cursos preparatórios 

/ Ofertas de cursos 

introdutórios

Mintroduce: www.uni-due.de/mint
Ofertas dos departamentos: www.uni-due.de/erstse-
mester/orientierungsphasen/fachschaftstermine.shtml
SCIE-Support Center for (international) Engineering 
Students: www.uni-due.de/scies/index_de.shtml

Links úteis Cotidiano e tempo livre:  
www.uni-due.de/erstsemester/freizeit.shtml 
Moradia: www.uni-due.de/erstsemester/wohnen.shtml 
Semana de orientação para primeiro semestre:  
www.uni-due.de/erstsemester/orientierungsphasen
Tutores do Service Center International: www.tsc-due.
org

International Office 

/ Escritório 

acadêmico de 

relações exteriores

www.uni-due.de/international/ 

Particularidade Um ônibus expresso de cortesia é colocado à 
disposição dos alunos para recorrer os 20 km entre as 
duas cidades. Uma pista exclusiva para bicicletas liga 
igualmente os dois campi (O último trecho encontra-
se atualmente em construção).

Universidad de Duisburg-Essen
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RWTH AACHEN
“PENSAR NO FUTURO”

BREVE DESCRIÇÃO

A RWTH-Aachen com seus 260 institutos distribuídos entre nove faculdades 
pertence às instituições científicas e de pesquisa líderes na Europa. A formação 
na RWTH-Aachen visa, sobretudo, a aplicação prática do que se é aprendido. 
Estudantes aqui  graduadas/os são comumente muito procurados por corporações 
e empresas como jovens talentos e gestores líderes.
Tanto seus mais de 10.000 estudantes internacionais de 131 nações como o contato 
próximo que a universidade mantém com seus numerosos Alumni conferem à 
RWTH-Aachen uma atmosfera internacional única.  
O ensino e a pesquisa refletem-se na imagem da cidade. Devido à grande 
quantidade de estudantes e às suas mais variadas culturas, a tradicional cidade 
de Aachen vivencia, especialmente no bairro estudantil de Pontviertel, todo esse 
frescor alegre, jovem e intercultural. A aproximação com os rios Eifel e Ardennen, 
com as cidades de Maastricht (Holanda) e Bruxelas (Bélgica), assim como seu 
contato direto com outros idiomas e meios culturais, concede à cidade de Aachen, 
à sombra da Capela Palatina de Carlos Magno, um charme todo especial. 
 
Fundação: 1870
Estudantes: 45.377 (semestre de inverno 2007/18)
Funcionários: 9.496 (2017)
Corpo docente

(entre o quadro

de funcionários): 547

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.RWTH-AACHEN.DE
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Oferta de cursos 

para o programa 

Studienbrücke

 � Engenharia Mecânica

 � Engenharia Industrial 

 � Computational Engineering Science

Admissão dos 
seguintes países 

Leste europeu/Ásia central (Rússia, Ucrânia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, 
Bielorrússia)
USA

América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru)
Vietnã

China

Tailândia

Indonésia

Requisitos para 

TestAS e TestDaF

TestDaF: 4 x nível (TDN) 4 
TestAS: teste geral e módulo específico com a 
pontuação mínima de 100, respectivamente

Começo do programa 

de preparação 

Agosto do respectivo ano

Chegada  
recomendada

De 1 a 15 de agosto do respectivo ano

Ofertas no período 

inicial da graduação 

No âmbito do programa “Fast Track Bachelor 
Admission” (FTBA): 

 � Acompanhamento pessoal antes da chegada da/o 
estudante e durante todo o seu primeiro semestre 
através do Departamento de coordenação de 
projeto

 � Apoio na candidatura e na inscrição na RWTH-Aachen

 � Intermediação na procura de um quarto para 
moradia (o aluguel do quarto é, no entanto, 
responsabilidade da/o estudante)

 � Programa BeBuddy

 � Oferta de workshops específicos para uma melhor 
organização do curso de graduação

 � Curso de alemão nas áreas MINT antes do início 
do semestre

 � Curso semanal de alemão voltado à área de formação

 � Semana de boas-vindas para estudantes internacionais

 � Eventos específicos para cada área 

 � Orientação individual através de estudantes-tutotes 
durante um evento tutorial específico para cada 
departamento no primeiro semestre

Cursos preparatórios 

/ Ofertas de cursos 

introdutórios

 � Curso preparatório de matemática

 � Curso de alemão nas áreas MINT antes do início 
do semestre

 � Workshop intercultural

 � Evento de boas-vindas específico de cada 
departamento

Links úteis “Fast Track Bachelor Admission” (FTBA):  
www.rwth-aachen.de/fasttrack

International Office 

/ Escritório 

acadêmico de 

relações exteriores 

www.rwth-aachen.de/international 

Particularidades Como critério de seleção é necessário realizar uma 
entrevista pessoal através da coordenadora de 
projeto do programa FTBA. 
Custo obrigatório para o programa de acompanhamento 
(FTBA): 3.500 euros em uma única parcela

RWTH Aachen
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ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR BONN-
RHEIN-SIEG (HOCHSCHULE BONN-RHEIN-
SIEG)

“EXCELENTE – INOVADORA – INTERNACIONAL”

BREVE DESCRIÇÃO 

A Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) é uma escola superior dinâmica voltada 
para a pesquisa. Localizada na região central da Renânia, essa instituição 
oferece a seus 9.000 estudantes condições ideais para aprender e pesquisar. 
O objetivo da Hochschule Bonn-Rhein-Sieg é formar profissionais e líderes 
altamente qualificados e capazes de atuar tanto no mercado laboral alemão como 
no internacional. A H-BRS tem parceria com mais de 80 instituições em mais de 
40 países. Cerca de 15 porcento de seu corpo discente provém do exterior.
O curso de graduação (Bachelor) em Química com Ciência de Materiais está 
localizado no Campus Rheinbach, localizado a cerca de 20 km da cidade de Bonn 
e de 50 km de Colônia. Esse Campus oferece à comunidade estudantil opções 
de moradias com preços econômicos e uma ótima localização, além de uma 
excelente infraestrutura técnica e laboratórios excepcionalmente equipados. 
Aqui, suas/seus estudantes serão introduzidos ao longo de toda sua graduação à 
prática dos métodos habituais de trabalho e análise.
Docentes com ampla experiência na indústria e na economia acompanham 
individualmente alunas/os e cuidam também de cooperações diretamente com 
empresas regionais e suprarregionais. 
 
Fundação: 1995
Estudantes: 9.000 (semestre de inverno 2007/18)
Funcionários: aprox. 1.000 (2018)
Corpo docente

(entre o quadro

de funcionários):  150

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.H-BRS.DE  
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Oferta de curso 
para o programa 

Studienbrücke

 � Química com Ciência de Materiais

Admissão dos 
seguintes países 

Leste europeu/Ásia central (Rússia, Ucrânia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, 
Bielorrússia)
USA

América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru)
Vietnã

China

Tailândia

Indonésia

Requisitos para 

TestAS e TestDaF

TestDaF: 4 x nível (TDN) 4 
TestAS: teste geral e módulo específico com 
pontuação mínima de 100, respectivamente

Começo do programa 

de preparação 

Meados de setembro do respectivo ano

Chegada 
recomendada

Meados de setembro do respectivo ano

Ofertas no período 

inicial da graduação 

 � Pessoa de contato direto e apoio durante toda a 
graduação

 � Acompanhamento na chegada ao país no início da 
graduação

 � Apoio em tarefas administrativas (abertura de 
conta bancária, Departamento público de serviço 
ao estrangeiro)

 � Apoio na procura de um quarto para moradia

 � International Welcome Center

 � Programa BeBuddy

 � Eventos de boas-vindas

 � Cursos informativos e de orientação para 
estudantes internacionais

 � Tutores departamentais durante os primeiros dois 
semestres

 � Centro de idioma

Cursos preparatórios 

/ Ofertas de cursos 

introdutórios

 � Curso de química

 � Curso de matemática 

 � Curso de introdução ao laboratório (Primeiros 
passos no laboratório)

Links úteis Recepção para o primeiro semestre:  
www.h-brs.de/de/anna/erstsemesterbegruessung-und-
orientierungswochenplaene
Pro-MINT-us: www.h-brs.de/de/anna/pro-mint-us
Cursos preparatórios: www.h-brs.de/de/inf/
brueckenkurse

International Office 

/ Escritório 

acadêmico de 

relações exteriores 

www.h-brs.de/de/international-office
www.h-brs.de/de/international

Particularidades Tanto o programa de acompanhamento como todos 
os cursos preparatórios não têm custos.

Escola de Ensino Superior Bonn-Rhein-Sieg (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)
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UNIVERSIDADE EUROPEIA DE VIADRINA 
(EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA 
FRANKFURT ODER)

“INTERNACIONAL – INTERCULTURAL – INOVADORA”

BREVE DESCRIÇÃO 

A Europa-Universität Viadrina pode ser considerada com seus mais de 6.600 
estudantes uma universidade pequena. No entanto, essa instituição, localizada 
na fronteira entre Alemanha e Polônia e a somente uma hora de Berlim, 
caracteriza-se por sua forte orientação internacional. Isso é refletido tanto nos 
cursos de graduação quanto no grande número de estudantes estrangeiros (25%) 
de mais de 100 países distintos, assim como também na grande quantidade de 
cientistas e pesquisadores internacionais. Por isso, a atmosfera no Campus da 
Europa-Universität Viadrina é ao mesmo tempo familiar e internacional.
Com suas três faculdades de Ciências Econômicas, Estudos Culturais e Direito, a 
Universidade de Viadrina é excelente tanto no campo de pesquisa quanto no 
de ensino. Inclusive, a Faculdade de Ciências Econômicas pertence ao grupo 
das melhores instituições da área na Alemanha. Uma pesquisa atual entre sua 
comunidade estudantil apontou sua altíssima satisfação com a universidade. 
Isso é o resultado da combinação entre sua excelente estrutura e seu programa 
de acompanhamento a estudantes internacionais. Em comparação a outras 
localidades alemãs, os custos de vida na cidade de Frankfurt (Oder) são 
bastante em conta. Além disso, a comunidade estudantil participa ativamente na 
concepção da universidade e na vida acadêmica de seu Campus. Aqui, “Família 
Viadrina” não é apenas um jargão, mas uma realidade que se vive à flor da pele. 
 
Fundação: 1991 (1506)
Estudantes: 6.647 (semestre de inverno 2016/17)
Funcionários: 598 (2018)
Corpo docente

(entre o quadro

de funcionários):  73

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.EUROPA-UNI.DE   
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Oferta de curso 
para o programa 

Studienbrücke

 � Ciências Econômicas

Admissão dos 
seguintes países 

Leste europeu/Ásia central (Rússia, Ucrânia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, 
Bielorrússia)
USA

América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru)
Vietnã

China

Tailândia

Indonésia

Requisitos para 

TestAS e TestDaF

TestDaF: 4 x nível (TDN) 4 
TestAS: teste geral e módulo específico com 
pontuação mínima de 100, respectivamente

Começo do programa 

de preparação 

Meados de setembro do respectivo ano

Chegada 
recomendada

Até final de agosto do respectivo mês

Ofertas no período 

inicial da graduação 

 � Acompanhamento na chegada ao país e no 
primeiro ano da graduação

 � Apoio no pedido de visto e na procura de quarto 
para moradia

 � Apoio em questões administrativas (por exemplo, 
Departamento público de serviço a estrangeiros)

 � Pessoa de contato direto e apoio durante toda a 
graduação 

 � Semana introdutória com eventos de boas-vindas

 � Programa de atividades complementares no semestre

 � Programa de tutores

 � Programa familiar “Desconhecidos que se tornam 
amigos”

Cursos preparatórios 

/ Ofertas de cursos 

introdutórios

 � Preparação metodológica e intercultural

 � Curso de preparação específico (administração, 
economia, matemática, etc)

 � Curso de inglês

Links úteis www.europa-uni.de/studienbrücke
Programa familiar “Desconhecidos que se tornam 
amigos”: www.europa-uni.de/de/campus/hilfen/paten/
index.html 

International Office 

/ Escritório 

acadêmico de 

relações exteriores 

www.europa-uni.de/internationales

Particularidades A prova de ingresso em Ciências Econômicas é 
obrigatória

Universidade Europeia de Viadrina (Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder)
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UNIVERSIDADE DE SIEGEN 
(UNIVERSITÄT SIEGEN)

“CONSTRUINDO UM FUTURO HUMANO”

BREVE DESCRIÇÃO 

Localizada no centro de três Estados (Renânia do Norte-Vestefália, Hessen 
e Renânia-Palatinado), a Universidade de Siegen é uma universidade de 
pesquisa de porte médio voltada para a interdisciplinaridade. Mesmo estando 
enraizada na região Vestefália do Sul, essa universidade se encontra fortemente 
conectada a outras regiões alemãs, assim como internacionalmente. Através de 
sua pesquisa e ensino, a Universität Siegen tem como objetivo colaborar com 
um futuro voltado para as pessoas e marcado por sua responsabilidade com 
a sociedade. Isso está claramente expresso em sua filosofia: “Construindo um 
futuro humano”.
Faz parte da identidade da Universität Siegen ligar, em uma tarefa em 
permanente evolução, sua responsabilidade regional de uma educação de 
qualidade e questões sociais às exigências internacionais de ensino, pesquisa e 
transferência de saber. 
 
Fundação: 1972 
Estudantes: 19.396 (semestre de inverno 2018/19)
Funcionários: 2.200
Corpo docente

(entre o quadro

de funcionários):  260

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.UNI-SIEGEN.DE  
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Oferta de cursos 

para o programa 

Studienbrücke

 � Engenharia Civil

 � Química

 � Engenharia Elétrica 

 � Construção de Veículos

 � Informática

 � Engenharia Mecânica

 � Matemática

 � Física

 � Engenharia Industrial 

 � Sistemas de Informação

 � Administração de Empresas

 � Ciências Econônicas

Admissão dos 
seguintes países 

Leste europeu/Ásia central (Rússia, Ucrânia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, 
Bielorrússia)
USA

América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru)
Vietnã

China

Tailândia

Indonésia

Requisitos para 

TestAS e TestDaF

TestDaF: 4 x nível (TDN) 4 
TestAS: teste geral e módulo específico com 
pontuação mínima de 100, respectivamente

Começo do programa 

de preparação 

Início ou mediados de setembro do respectivo ano

Chegada 
recomendada

Início de setembro do respectivo ano (levando-se em 
conta a vaga da moradia estudantil)

Ofertas no período 

inicial da graduação

 � Pessoa de contato direto e apoio antes e durante 
toda a graduação

 � Evento “Campus step by step” 

 � Eventos de introdução ao primeiro semestre das 
respectivas faculdades e departamentos, recepção 
da Reitoria

 � Programas Buddy com ênfase em distintos temas 
(acadêmicos, sociais, idiomáticos)

 � 3 semanas de curso intensivo de alemão 

 � Programa de assessoria para estudantes 
internacionais para o ingresso no mercado de 
trabalho regional 

 � Aconselhamento e apoio em questões 
administrativas (por exemplo: visto de residência, 
moradia, etc)

Cursos preparatórios 

/ Ofertas de cursos 

introdutórios

 � Linux (para alunos de Informática)

 � Matemática (para estudantes de cursos de 
Ciências Naturais e de Tecnologia) 

 � Física (para estudantes de Física e de Engenharia)

 � 3 semanas de curso intensivo de alemão

Links úteis Central de orientação acadêmica: www.uni-siegen.de/zsb 
Cidade de Siegen: www.siegen.de
Região Vestefália do Sul: www.suedwestfalen.com

International Office 

/ Escritório 

acadêmico de 

relações exteriores

Departamento STARTING (Student admission, 
registration and training in German language):
www.uni-siegen.de/starting
Departamento International Student Affairs (ISA): 
www.uni-siegen.de/isa 

Universidade de Siegen (Universität Siegen)
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE 
A GRADUAÇÃO NA ALEMANHA 

QUANTO CUSTA O CURSO DE GRADUAÇÃO NA ALEMANHA? 

Atualmente, nos Estados onde as instituições parceiras do programa 
Studienbrücke estão localizadas (Renânia do Norte-Vestefália e Brandemburgo) 
não há cobrança de mensalidade. 
Há somente a cobrança de uma taxa semestral entre 240 e 300 euros. Com a 
matrícula e o pagamento dessa taxa semestral obtém-se um ticket de transporte 
público (válido para ônibus, bondes, metrôs e trens regionais) que pode ser 
utilizado em todo Estado da Renânia do Norte-Vestefália, assim como na região 
de Berlim/ Brandemburgo. 

CUSTOS DE VIDA APROXIMADOS PARA 

ESTUDANTES POR MÊS:

COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Estudantes estrangeiros têm que comprovar que dispõem de meios financeiros 
suficientes para o financiamento de seus estudos e vida na Alemanha. Por isso, 
normalmente já é exigido no processo de solicitação do visto um comprovante 
financeiro com o valor a partir de 8.700 euros por um ano.

LINKS ÚTEIS 

 

Informações sobre estudar na Alemanha:
www.study-in.de 
www.daad.de/deutschland/in-deutschland/de
www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/de
www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/publikationen/de
www.studicheck.nrw
www.studiport.de

Informações sobre bolsas de estudo para estudar na Alemanha:
www.funding-guide.de 
www.studieren.de/stipendien.0.html

Valor médio 
em euros

Aluguel e despesas com moradia 323,00 €

Alimentação 168,00 €

Vestuário 42,00 €

Material didático 20,00 €

Carro e outros meios de transporte público 94,00 €

Seguro de saúde, custos médicos, remédios 80,00 €

Telefone, internet, tv 31,00 €

Lazer, cultura e esporte 61,00 €

Total 819,00 €

Fonte: www.study-in.de/de/aufenthalt-planen/geld-und-kosten/lebenshaltungskosten_28220.php
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O 
PROCEDIMENTO PARA CANDIDATURAS 
NAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

PERÍODO DE CANDIDATURA NAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

A candidatura a uma vaga de graduação em uma das instituições parceiras do 
programa Studienbrücke ocorre de maio a junho de cada ano através do portal 
online. Ela se dá depois da conclusão da fase de preparação do programa com 
ótimos resultados. Após a candidatura, as/os participantes do programa devem 
se encarregar pessoalmente do agendamento para o visto de estudante no 
consulado alemão de sua cidade ou região.  
 

CANDIDATURA EM DUAS INSTITUIÇÕES E DOIS CURSOS

As/os participantes do programa Studienbrücke devem se candidatar 
paralelamente em duas das instituições parceiras, elegendo um curso em cada 
uma delas, respectivamente. Com isso, um curso será considerado como sendo 
sua primeira opção e um segundo, como segunda opção.. 
 

QUANDO AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS INFORMAM SE A CANDIDATURA FOI 

ACEITA? 

Até o fim de junho cada participante do programa Studienbrücke recebe a 
resposta das instituições nas quais se candidatou. No caso de não ter sido aceito 
por uma instituição, a/o participante ainda terá tempo para se apresentar a 
outras instituições parceiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

PROGRAMA BUDDY 

Trata-se de programas de acompanhamento que as instituições parceiras 
oferecem às/aos novas/os estudantes internacionais e que procuram facilitar 
o começo de suas graduações e vidas no novo país. Estudantes alemães e 
internacionais apoiam e auxiliam as/os recém-chegadas/os em suas perguntas 
sobre a organização dos estudos e a vida estudantil.

INTERNATIONAL OFFICE / ESCRITÓRIO ACADÊMICO DE RELAÇÕES EXTERIORES

O International Office (IO) ou Escritório acadêmico de relações exteriores 
(AAA) coordena as relações internacionais das escolas parceiras do programa 
Studienbrücke, além de ser o seu contato direto para questões relacionadas 
à internacionalidade de seu ensino, pesquisa e administração. É de sua 
responsabilidade brindar estudantes e cientistas estrangeiras/os com 
orientações e acompanhamentos, assim como com informações sobre sua 
estadia na Alemanha e demais cooperações internacionais. 

NUMERUS CLAUSUS (NC)

Alguns cursos de graduação são marcados com a designação “Numerus Clausus” 
ou simplesmente NC. Isso indica que há um limite de vagas nesses cursos. 
Estudantes que se candidatam a esses cursos, normalmente muito procurados, e 
que obtêm uma vaga, têm excelente classificação escolar. 
A maioria das instituições parceiras não oferece vagas para candidatas/os do 
programa Studienbrücke nos cursos marcados com “Numerus Clausus”.

EVENTOS DE ORIENTAÇÃO/BOAS-VINDAS

O International Office (IO) organiza no início do semestre eventos de orientação 
e uma semana de boas-vindas para que suas/seus novas/os estudantes 
internacionais tenham um bom ingresso na graduação e se sintam integrados 
na comunidade estudantil. Nesses eventos, eles têm também a oportunidade de 
conhecer a universidade e a faculdade onde estão matriculados, sua nova cidade 
e outros estudantes. Além disso, recebem apoio e ajuda com suas perguntas sobre 
o curso, seu novo cotidiano e descobrem as múltiplas ofertas de recreação que a 
universidade lhes oferece (esportes, grupos estudantis, atividades de lazer, etc).
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