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Quem somos?
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é uma
associação sem fins lucrativos, que reúne instituições de ensino
superior e representações estudantis da Alemanha. Nossa tarefa é
incentivar a cooperação acadêmica no mundo inteiro – principalmente,
por meio do intercâmbio de estudantes e pesquisadores.
Em nossos folhetos informativos, bem como nos sites www.daad.de
(central em Bonn) e www.daad.org.br (escritório regional no Brasil), é
possível encontrar informações sobre estudar e viver na Alemanha.
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Queridos pais,
é um imenso prazer para nós saber que você e sua filha/seu
filho estão refletindo sobre um período de estudos na Alemanha.
Estudar no exterior é um grande desafio. Como mãe posso
afirmar que sei quantas reflexões giram em torno do bem-estar
e do futuro profissional dos filhos. Provavelmente, você se
pergunta como será a vida de seu filho ou sua filha em um lugar
tão distante e diferente de onde ele(a) nasceu e cresceu. E talvez
algumas coisas não estejam claras ainda para você. Este folheto
tem como finalidade ajudar a responder a algumas de suas
perguntas.
A Alemanha pode oferecer muito como local de estudos. As
universidades alemãs têm uma reputação excelente no mundo
inteiro – já há muitos séculos. Por isso, a Alemanha é um
dos destinos mais populares para estudantes internacionais.
Atualmente, cerca de 340 mil jovens do mundo todo estão
estudando e pesquisando lá. As universidades alemãs oferecem
vastas possibilidades de estudos, e os diplomas que seu filho ou
sua filha pode conquistar são reconhecidos internacionalmente,
o que proporciona excelentes perspectivas de carreira.
Além de ser uma das economias mais sólidas do mundo,
a Alemanha é também um país cosmopolita, democrático,
tolerante, seguro e muito bonito – repleto de atrações culturais,
turísticas e gastronômicas.
Ficaremos muito contentes se sua filha ou seu filho decidir
estudar na Alemanha. Com certeza, esta será uma escolha
inteligente!
Dra. Dorothea Rüland
Secretária-geral do DAAD
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Por que estudar no exterior é
uma experiência valiosa?

Viver em um país estrangeiro proporciona o desenvolvimento
de uma visão para além das margens do conhecido. Essa
visão ampliada abre novas perspectivas e instiga a reflexão.
Experiências no exterior marcam e enriquecem a personalidade.
Conhecer uma outra cultura amplia os horizontes – mesmo se
a nova cultura não parecer tão diferente assim à primeira vista.
Isso ajuda a prevenir preconceitos e estereótipos. As amizades
internacionais, que se formam naturalmente durante uma
estadia de estudos no exterior, contribuem também para um
enriquecimento pessoal.
O estudo no exterior estimulará muito mais a autonomia
de seu filho ou sua filha do que o estudo no país de origem,
ampliando ainda mais suas chances profissionais. Experiências
internacionais qualificam para uma vida profissional no mundo
globalizado de maneira muito especial. Esse período de estudos
no exterior terá um grande peso no currículo de sua filha/seu
filho e será uma vantagem na posterior busca por trabalho que
não pode ser subestimada.
Além disso, estudar em um país de língua estrangeira dará
à sua filha/ao seu filho a possibilidade de aprimorar suas
competências linguísticas de forma significativa, contribuindo
desde cedo para o estabelecimento de contatos profissionais e
científicos internacionais.
Estudar no exterior hoje em dia não significa, necessariamente,
que o tempo total de estudo será prolongado. Normalmente,
os estudos universitários efetuados na Alemanha podem
ser reconhecidos no país de origem. Além disso, inúmeras
universidades desenvolveram nos últimos anos programas de
estudos especiais que vão ao encontro das necessidades dos
estudantes internacionais. Em poucas palavras: uma estadia de
estudos no exterior é um investimento valioso no futuro de sua
filha ou seu filho.

Informações para os pais

Um ambiente de pesquisa inspirador…
e a orientação internacional me convenceram a estudar na Alemanha.
Meu mestrado na Universidade de Bonn me preparou perfeitamente para
meu futuro profissional. Lá aprendi como descrever problemas do mundo
real de forma matemática. Fiquei especialmente impressionado com o nível
em que pudemos nos familiarizar com os métodos científicos atuais.
Tanto na universidade como no meu tempo livre vivenciei um alto grau de
diversidade. Nos grupos de estudos pude experimentar como trabalhar em
equipe em configurações bastante diversificadas. E meu tempo livre passei
com estudantes do mundo todo.
O apoio que recebi na Universidade de Bonn tem para mim um valor
inestimável. Com isso, meus colegas de estudo e eu não tivemos dificuldades
em encontrar um emprego após o curso de mestrado – tanto dentro da
Alemanha, como em outras partes do mundo.

Mario Varga é de Sombor, Sérvia. Graduou-se como mestre em Matemática
pela Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Hoje ele trabalha como
colaborador científico na Technische Universität Dresden e está escrevendo
uma tese de doutorado na área de matemática aplicada.
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O emprego dos meus sonhos...
encontrei graças aos meus estudos na Alemanha. Estudei Engenharia
Mecânica na Argentina e achei que meu futuro profissional seria dentro de
uma empresa. Então, fui para a Alemanha para estudar um semestre – a
Meca dos engenheiros mecânicos! Na TU Ilmenau (universidade técnica),
muito bem equipada, conheci dimensões totalmente novas da disciplina. A
área de especialização de biomecatrônica trabalha interdisciplinarmente e
conecta robótica, eletrotécnica, informática, medicina e biologia. Eu fiquei
imediatamente entusiasmado.
Achei também muito impressionante a intensa troca entre os professores e
estudantes. Os professores dedicam muito do seu tempo aos estudantes.
Para eles, é muito importante que eles aprendam alguma coisa. E, assim,
depois de minha estadia em Ilmenau, eu decidi que queria pesquisar na
área de biomecatrônica. Hoje, tento aplicar os padrões de movimentos de
animais na robótica.
PD Dr.-Ing. Emanuel Andrada é de Catamarca, Argentina. Doutorou-se e
escreveu sua habilitação pela Technische Universität Ilmenau na área de
biomecatrônica. Hoje ele é colaborador científico na Universität Jena,
Privatdozent1 na TU Ilmenau e professor convidado na Universidade de San
Martin em B
 uenos Aires, Argentina.
1Título universitário próprio das universidades de língua alemã para designar professores que possuem
uma habilitação, mas não uma cátedra de ensino ou de pesquisa.
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Quais são os argumentos a favor
de se estudar na Alemanha?

As universidades alemãs desfrutam de uma reputação excelente
no mundo inteiro. Delas partem impulsos importantes e de
relevância internacional para inovações e desenvolvimentos.
Várias descobertas inovadoras originam-se da Alemanha.
A lista de alemães ganhadores do prêmio Nobel é extensa,
principalmente nas ciências naturais e na medicina. Entre eles,
estão Wilhelm Conrad Röntgen, Robert Koch, Max Planck,
Albert Einstein, Christiane Nüsslein-Volhard e Harald zur
Hausen. Também não é por acaso que a Alemanha é conhecida
como o país dos pensadores e poetas, como Kant, Hegel e
Adorno, ou Goethe, Heine e Brecht, bem como de expoentes da
música, caso de Bach, Beethoven e Brahms.
A ciência e a pesquisa têm um grande peso e uma longa
tradição na Alemanha. A primeira universidade foi fundada
já no ano de 1386 em Heidelberg. Hoje há no país mais de
400 universidades oficialmente reconhecidas. Elas estão
distribuídas em quase 170 cidades em toda a República Federal
da Alemanha (veja o mapa na página 31). As universidades
oferecem possibilidades extremamente diversificadas para
se estudar e pesquisar. No total, são ofertados mais de 19
mil cursos de graduação, sendo que mais de 1.700 deles têm
orientação internacional.
Seu filho ou sua filha encontrará na Alemanha excelentes
condições para um estudo bem-sucedido. As universidades e os
institutos de pesquisa são muito bem equipados. Os estudantes
recebem um acompanhamento intensivo e, ao mesmo tempo,
são respeitados como futuros cientistas.
E, por fim, mas não menos significativo: o alemão é uma das
línguas científicas mais importantes – uma língua mundial,
com mais de 100 milhões de pessoas falando o idioma e mais
de 15 milhões de pessoas em processo de aprendizagem. O
inglês é obrigatório, o alemão é uma vantagem: enquanto
os conhecimentos de inglês são considerados óbvios, bons
conhecimentos em um outro idioma melhoram as chances de
carreira no mundo globalizado. Vale a pena aprender alemão!
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Qual nível de alemão a(o)
estudante deve ter?
Para poder se sentir bem em outro país, geralmente, é preciso
aprender o idioma. Isso vale tanto na Alemanha como em
qualquer outro lugar.
O ideal seria, naturalmente, que sua filha ou seu filho já
dispusesse de conhecimentos de alemão. Será mais conveniente
e economiza-se tempo e dinheiro, se for possível começar a
aprender alemão no país de origem – por exemplo, em um
Goethe-Institut ou em uma universidade. Outra possibilidade
são os cursos online, como os oferecidos pela Deutsch-Uni
Online (DUO; www.deutsch-uni.com) ou pela Deutsche
Welle (www.dw.de). Contudo, a expectativa nas faculdades
alemãs não é a de que os estudantes internacionais falem
perfeitamente alemão ao chegar no país.
O nível de conhecimento do idioma necessário para a admissão
em uma universidade alemã depende totalmente do curso
de graduação escolhido. Cada universidade define o nível
necessário no processo de admissão.
■ Q
 uem opta por um dos cursos de graduação internacionais
necessita, primeiramente, de bons conhecimentos de inglês.
Atualmente, há mais de 1.400 programas de bacharelado,
mestrado ou doutorado em inglês nas universidades alemãs.
Mais informações podem ser obtidas em www.daad.de/
international-programmes.

■ Q
 uem se decidir por um curso de graduação em alemão
precisa comprovar conhecimentos de alemão em um
nível determinado. Para isso, há diversas provas e testes
padronizados – por exemplo, o Test Deutsch als Fremdsprache
(abreviadamente: TestDaF – Teste de alemão como língua
estrangeira).
	Há muitas possibilidades de se aprender o idioma na
própria Alemanha. As universidades oferecem cursos de
idiomas que acompanham os estudos. Em toda a Alemanha
há ainda inúmeros cursos de férias que seu filho ou sua
filha pode frequntar para se preparar para os estudos (www.
summerschools.de). Também fora das universidades, as
ofertas para aprender alemão são variadas: o Goethe-Institut
na Alemanha, centros de formação (Volkshochschule) e
também escolas privadas de idiomas.
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Há cursos preparatórios para os
estudos na Alemanha?

Provavelmente você se preocupa se sua filha/seu filho está
pronta(o) para as exigências de um estudo no exterior.
As universidades alemãs oferecem, por essa razão, uma
série de cursos por meio dos quais é possível se preparar
especificamente para um estudo na Alemanha.
Uma ajuda pode ser, por exemplo, os cursos preparatórios para
os estudos superiores. Trata-se de programas preparatórios que
algumas universidades oferecem aos candidatos internacionais,
ensinando o idioma e abordando aspectos dentro das áreas de
interesse. Muitas vezes, eles também incluem uma introdução
ao sistema de estudos e às técnicas de trabalho científicas
alemãs. Para mais informações sobre esses programas, acesse 
www.daad.de/international-programmes.

Outra forma de se familiarizar com as exigências para os
estudos na Alemanha é a participação em cursos de verão. Eles
são oferecidos nos meses de verão nas universidades em toda a
Alemanha. Mais informações podem ser encontradas no item 
“6 – Quanto tempo pode durar a estadia?” e no endereço
www.summerschools.de.

Informações para os pais

Bem preparados e confiantes, …
assim os graduados da Cologne Prep Class devem iniciar seus estudos na
Alemanha. Nossos cursos preparam candidatos internacionais ao longo de
dez meses para a prova de admissão e o subsequente estudo em uma
universidade alemã. Além de conhecimentos específicos da área, são
também transmitidos métodos de ensino e aprendizagem. E aparentemente
com grande êxito: muitos de nossos graduados dizem que somente durante
a Cologne Prep Class eles aprenderam como estudar de verdade.
Nós acompanhamos intensivamente os participantes em nosso programa.
Além disso, os cursos são realizados diretamente na TH Köln
(Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia). Existe, portanto, uma
estreita conexão com o cotidiano da universidade. Assim, os candidatos
internacionais têm a possibilidade de conhecer a vida na universidade
durante o curso.
Outro ponto positivo: os nossos alunos da Prep Class têm preferência na
distribuição de vagas de estudo na TH Köln. Naturalmente, eles também
podem se candidatar junto a outras instituições de ensino superior ou
universidades em toda a Alemanha, após a conclusão bem-sucedida do curso.
Kristina Plaga trabalha no departamento de Assuntos Internacionais da Tech
nische Hochschule Köln e atende estudantes do mundo todo no International
Office da instituição.
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Qual universidade e qual
curso de graduação são os mais
adequados?
As universidades alemãs oferecem cursos de graduação adequados
para todos os interesses e níveis de formação. Nelas é possível:
■ iniciar estudos de graduação universitária;
■ agregar experiência no exterior por meio de programas de
intercâmbio;
■ fazer uma especialização, mestrado ou doutorado.
Com mais de 400 universidades oficialmente reconhecidas e mais de
19 mil cursos de graduação, a escolha pode se tornar difícil. É possível
discernir melhor após se decidir por um dos três tipos de instituições
de ensino superior:
■ Universidades (estudos acadêmicos e científicos);
■ Universidades de Ciências Aplicadas (estudos orientados à
prática); e
■ Escolas superiores de Arte, Filme e Música (estudos artísticos).
Na Alemanha, a maioria das instituições de ensino superior são
financiadas pelo governo. Apenas aproximadamente 7,5 % dos
estudantes frequentam uma das quase 120 instituições de ensino
superior privadas. A grande maioria dos estudantes estão inscritos
em instituições públicas. O motivo para isso é que as privadas cobram
altas taxas dos estudantes. A qualidade da formação em ambos os
tipos é igualmente boa.

Para obter ajuda na escolha do curso adequado, consulte as páginas
www.daad.de/deutschland e www.studienwahl.de. Além disso, as
equipes nos escritórios regionais e centros de informação do DAAD,
bem como nas embaixadas alemãs podem fornecer mais informações.
Várias universidades alemãs e também o próprio DAAD se
apresentam em feiras de educação internacionais. Vale a pena visitar
uma dessas feiras para reunir mais informações. Uma lista atual de
datas e locais pode ser consultada em www.study-in-germany.de/
events. Possivelmente, a universidade de sua filha/seu filho também
oferece programas de intercâmbio com a Alemanha. Consulte as
possibilidades por meio dos escritórios de relações internacionais da
instituição, que costumam simplificar a organização da estadia no
exterior.
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Quanto tempo pode durar a estadia?

Você pode pensar – e com razão – que a decisão de ir estudar
na Alemanha é um momento divisor de águas e que acarreta
grandes consequências. Provavelmente, você não está
completamente convencido(a) de que uma longa estadia no
exterior é a coisa mais certa para sua filha/seu filho, o que,
possivelmente, também não estava nos planos de vida dela(e).
Não se preocupe: a decisão por uma estadia para estudar na
Alemanha não precisa ser uma decisão por um longo período de
tempo. Há uma série de possibilidades para estadias curtas na
Alemanha, que complementam os estudos no país de origem,
acrescentando um ponto positivo ao currículo, e que podem
instigar o interesse dos estudantes por futuras oportunidades no
exterior.
As universidades alemãs oferecem cursos de verão todos os
anos. Geralmente, eles são realizados entre junho e setembro.
A gama de cursos é grande: além de cursos de idiomas, são
oferecidos também cursos de especialização em diversas
disciplinas. Os cursos de verão são uma boa possibilidade de
conhecer o país e seus habitantes, bem como ter uma primeira
impressão de como é a vida em uma universidade alemã. Para
uma visão geral dos cursos oferecidos, visite o endereço:
www.summerschools.de.

Uma outra possibilidade para uma temporada mais curta são
os programas de intercâmbio, que a universidade de sua filha/
seu filho no seu país provavelmente oferece. No âmbito desses
programas, muitas vezes é possível ir para a Alemanha por
apenas um semestre. Uma estadia mais curta na Alemanha
também pode ser usada para se ter uma ideia de como é o
mundo profissional no mercado internacional, por meio da
realização de um estágio, por exemplo.
É provável que um curso de verão, um semestre de estudos
ou um estágio possam se desdobrar em uma estadia mais
prolongada na Alemanha. A realização de alguns semestres na
Alemanha oferece a possibilidade de conquistar um diploma
reconhecido no mundo todo. Além disso, em um período mais
longo, é possível conhecer o país com mais intensidade e ter a
chance de aprimorar consideravelmente os conhecimentos do
idioma.

Informações para os pais

Eu gosto muito…
de observar como os jovens descobrem novas possibilidades. Cada vez mais
estudantes universitários e, principalmente, estudantes do Ensino Médio
vêm ao Centro de Informação, para se informar sobre estudos na
Alemanha e possibilidades de financiamento. Muitas vezes, esses jovens
vêm acompanhados dos pais. Nos horários de atendimento, eles me
descrevem seus interesses e objetivos profissionais. É uma satisfação ver que,
depois disso, eles conseguem vislumbrar um trajeto de carreira claro e que
sabem o que devem fazer concretamente para atingir seus objetivos.
A maioria dos pais apoiam os desejos do(a) filho(a) de estudar na
Alemanha – em um país seguro, estável e pacífico. Eles sabem que o(a)
filho(a) tem grandes chances na carreira com essa formação.
Frequentemente recebemos visitas de estudantes que aconselhamos antes de
embarcarem para os estudos na Alemanha. É muito bonito de se ver como
eles se tornaram independentes e como seus horizontes se ampliaram
consideravelmente.

Dra. Nino Antadze aconselha sobre todas as questões envolvendo os estudos
na Alemanha. Ela trabalha no Centro de Informação do DAAD em Tbilisi,
Geórgia.

19

20 Estudar na Alemanha

7

Quanto custa estudar na
Alemanha?

A vida na Alemanha – comparada a outros países europeus –
não é cara. Os gastos com alimentação, hospedagem/moradia,
vestuário e programas culturais, entre outros, estão na média
europeia.
No caso de uma estadia para estudos, você deve contar ainda
– além dos gastos com custos de vida – com as despesas do
seguro de saúde, taxas semestrais e eventuais mensalidades
do curso escolhido. Na Alemanha, a maioria dos estudantes
frequentam universidades públicas. Essas geralmente não
cobram mensalidades para estudos de graduação e para muitos
programas de mestrado ou, quando há cobrança, as taxas são
baixas. No caso de alguns programas de mestrado, as taxas
praticadas podem ser mais altas. As universidades privadas
cobram, em parte, mensalidades relativamente altas. Todos os
estudantes universitários pagam, adicionalmente às eventuais
mensalidades, as chamadas taxas semestrais. Na maioria das
vezes, está incluso nessas taxas um passe semestral para uso
gratuito do transporte público na região da universidade. O
valor dessa taxa varia de universidade para universidade, entre
150 a 350 euros por semestre.
É difícil dizer exatamente de quanto dinheiro um estudante
necessita mensalmente na Alemanha. Em geral, nas cidades
menores gasta-se menos do que nas cidades grandes. De acordo
com as estatísticas, os estudantes na Alemanha têm disponível
em média cerca de 920 euros por mês, sendo que a maior parte
desse total é gasto com o aluguel.
Lembre-se: todo estudante internacional precisa comprovar que
seu financiamento está assegurado. Normalmente, é exigido
que o estudante disponha de 10.236 euros por ano. Você pode
se informar de que forma deve ser fornecida essa comprovação
junto à representação diplomática alemã mais próxima
(embaixada ou consulados da Alemanha em seu país). Como
estudante internacional é permitido trabalhar limitadamente.
Um trabalho de curto período pode melhorar o orçamento, mas
é quase impossível arcar com todas as despesas apenas com
esse trabalho paralelo aos estudos.

Informações para os pais
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Há bolsas de estudos ou outros
auxílios financeiros?

Há uma série de possibilidades de financiamento para curtas
e longas estadias na Alemanha. Os estudantes internacionais
podem solicitar bolsas de estudo de diversas instituições e
organizações. Informe-se junto aos centros de informação ou
escritórios regionais do DAAD e nas universidades no seu país,
se há alguma bolsa de estudos que sua filha/seu filho possa
pleitear.
O banco de dados de bolsas de estudos do DAAD
(www.funding-guide.de) é uma opção bastante conveniente
para pesquisar na internet os diversos tipos de bolsas. Nele
você encontra não apenas bolsas de estudos do DAAD, mas
também de outras organizações de fomento. Entretanto, é
importante ressaltar que geralmente essas organizações alemãs
não financiam todo o curso superior na Alemanha, tampouco
estudantes iniciantes.
As próprias universidades alemãs também concedem
algumas bolsas de estudo; entretanto, a quantidade é pequena
comparada a outros países. Mas como essas ofertas são
continuamente ampliadas, pode valer a pena perguntar
na universidade desejada se há alguma possibilidade de
financiamento.
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Quais documentos são necessários
para um(a) estudante estrangeiro(a)
entrar no país?
A necessidade de um visto para a Alemanha como estudante
depende do país de origem e de quanto tempo a pessoa
pretende permanecer no país. Cidadãos de um país membro da
União Europeia ou da Islândia, Liechtenstein, Noruega ou Suíça
não precisam de visto, apenas de um documento de identidade
válido.
Cidadãos de outros países que desejam permanecer na
Alemanha por mais de 90 dias geralmente precisam de um
visto, o qual precisa ser solicitado antes da entrada no país.
Cidadãos de Andorra, Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do
Sul, El Salvador, Estados Unidos da América, Honduras,
Israel, Japão, Mônaco, Nova Zelândia e San Marino podem
entrar na Alemanha sem visto, mas uma vez no país precisam
solicitar uma permissão de residência. Observe que pode
haver disposições especiais para uma atividade remunerada na
Alemanha.
Se a permanência não for superior a 90 dias aplicam-se regras
especiais. Nesse caso, cidadãos dos seguintes países podem
entrar sem visto também: Antígua e Barbuda, Argentina,
Bahamas, Barbados, Brunei, Chile, Costa Rica, Dominica,
Granada, Guatemala, Colômbia, Malásia, Ilhas Maurício,
México, Nicarágua, República de Palau, Panamá, Paraguai,
Peru, Samoa, Seicheles, Singapura, São Cristóvão e Névis,
Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Timor-Leste, Tonga,
Trindade e Tobago, Uruguai, Vanuatu, Estado do Vaticano,
Venezuela e Emirados Árabes Unidos. Para cidadãos dos países
Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macau, Macedônia, Moldau,
Montenegro, Sérvia e Taiwan, essas regras se aplicam para
portadores de passaportes com características específicas.
Informações a esse respeito podem ser encontradas também
na página da internet do Ministério das Relações Exteriores da
Alemanha (Auswärtiges Amt).
Em todos os casos, recomendamos que você se informe sobre
outros detalhes e determinações atualizadas junto à Embaixada
ou ao Consulado da Alemanha no seu país de origem. Lá você
pode se informar sobre todas as questões relativas a visto.
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Conhecimentos aprofundados de alemão…
não são apenas um pré-requisito importante nos programas de estudos
alemães. Eles são fundamentais também para se sentir bem e encontrar
amigos na Alemanha. Por isso, meus colegas e eu trabalhamos
constantemente para aprimorar a qualidade das aulas de alemão nas
escolas que administramos. Ficamos imensamente felizes pelos(as)
alunos(as) que nelas conquistam o Deutsches Sprachdiplom II (certificado
de língua alemã II), pois com isso eles atingiram um nível do idioma que
os qualifica para estudar na Alemanha. O cenário acadêmico alemão é
muito diversificado. Não é uma tarefa fácil visualizar as diversas
possibilidades que são oferecidas. Por isso, encaminho minhas alunas e
alunos desde cedo ao Centro de Informação do DAAD. Lá eles recebem o
apoio necessário em uma atmosfera descontraída.
Não conheço ninguém que não tenha se beneficiado de sua estadia de
estudos na Alemanha. Por isso, encorajo todos os jovens a pensarem
seriamente sobre essa chance. Meu trajeto de vida foi marcado para sempre
pelas minhas experiências no exterior – e sou muito agradecido por isso.

Thomas Blumenrath é consultor do conselho estudantil da Agência Central para
as Escolas no Exterior (ZfA). Ele trabalha em Yerevan, Armênia.
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Quão segura é a Alemanha?

A Alemanha é um país seguro, inclusive considerando uma
comparação internacional. Não há motivo algum para se
preocupar excessivamente com a criminalidade. Na Alemanha
você pode se deslocar livremente, sem precauções especiais
relativas à segurança: tanto nas grandes cidades como no
campo, de noite ou de dia.
A polícia é confiável e está pronta para ajudar. A partir de
qualquer telefone na Alemanha, a polícia pode ser contatada
gratuitamente pelo número 110.
Quase todos os países no mundo estão representados
na Alemanha por uma embaixada ou consulado. Em
caso emergenciais, estão disponíveis no local também os
representantes oficiais contato de seu país.
Além disso, em caso de dúvidas a respeito da segurança pessoal
ou eventuais problemas, o(a) estudante pode sempre entrar em
contato com o escritório acadêmico internacional (Akademisches
Auslandsamt) ou com o escritório de relações internacionais
(International Office) da universidade.
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Qual a qualidade da assistência
médica?

A assistência médica na Alemanha é muito boa. O sistema de
saúde alemão possui uma densa rede de médicos altamente
qualificados e é considerado um dos melhores do mundo. No
caso de sua filha/seu filho precisar de assistência médica, ela/
ele será tão bem tratada(o) como em quase nenhuma outra
parte do mundo.
Para se estudar na Alemanha é preciso ter um seguro de saúde.
Antes que sua filha/seu filho parta para a Alemanha é preciso
se certificar que ela(e) esteja assegurada(o). É possível que o
seguro de saúde que sua filha/seu filho tem no seu país seja
válido na Alemanha. Por exemplo, todos os portadores do
Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) têm a cobertura
médica necessária na Alemanha. Caso o seguro do país de
origem não seja reconhecido, sua filha/seu filho precisa fazer
um seguro de saúde na própria Alemanha. Para estudantes, o
seguro de saúde pública custa aproximadamente 85 euros por
mês.
O escritório acadêmico internacional (Akademisches
Auslandsamt) ajuda com prazer em caso de dúvidas a respeito
do seguro-saúde e pode também oferecer recomendações. Na
maioria das vezes, há escritórios do sistema de saúde pública
próximos às universidades. Portanto, é possível fechar um
seguro desses de forma rápida e descomplicada.
Na Alemanha, com a cobertura de um seguro de saúde
pode-se tanto ir a um consultório médico quanto utilizar o
atendimento e os serviços de emergência dos hospitais. Os
serviços necessários são gratuitos para os assegurados. Com
atendimento 24 horas, pode-se chamar um médico do serviço
de emergência e/ou uma ambulância por meio do número
gratuito 112.
Bom saber: medicamentos só podem ser adquiridos na
Alemanha nas farmácias. A legislação farmacêutica na
Alemanha é rígida. Alguns medicamentos que talvez são
vendidos sem receita médica no seu país precisam ser
prescritos por um médico na Alemanha.
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Como minha filha/meu filho será
auxiliada(o) na Alemanha?

O(a) estudante não estará sozinho(a) e receberá suporte em
todas as questões organizacionais. Em todas as universidades
há um escritório acadêmico internacional (Akademisches
Auslandsamt) ou um escritório de relações internacionais
(International Office), que dá assistência aos estudantes
estrangeiros. Os funcionários desses escritórios são as pessoas
mais indicadas para auxiliar na preparação para a estadia na
Alemanha. Eles oferecem informações sobre os cursos de
graduação, critérios de admissão e preparações para o estudo,
testes de língua, estágios, financiamentos estudantis e planos
concretos de estudos. O escritório acadêmico internacional
também ajuda localmente. Já na Alemanha, sua filha/seu filho
receberá todas as informações necessárias.
Algumas universidades alemãs também dispõem dos
chamados programas de apadrinhamento. Nesses programas
os estudantes estrangeiros têm um mentor de referência:
estudantes nativos experientes. Eles ajudam nas visitas a
repartições públicas, em problemas cotidianos, nas dúvidas
em relação aos estudos, etc. As associações de estudantes
também oferecem apoio em inúmeras universidades alemãs.
Muitas delas até oferecem pacotes de serviços para estudantes
internacionais; além de um plano de saúde, os estudantes
podem até receber hospedagem e alimentação – facilitando o
começo da vida na Alemanha.
Em todas as universidades existem representações, conselhos
e grupos estudantis com ótimas pessoas de contato para
perguntas envolvendo os estudos ou questões do cotidiano.
Muitas vezes eles organizam eventos para a orientação
de estudantes recém-chegados. E por fim: para perguntas
relacionadas às disciplinas lecionadas, os docentes estão
disponíveis em seus horários de atendimento.
Entretanto, é importante salientar que, nas universidades
alemãs, espera-se dos estudantes que tenham uma certa
autonomia. Eles devem ser capazes de assumir amplamente
a responsabilidade por seu processo de aprendizagem. Isso
significa concretamente: há inúmeras ofertas de ajuda, mas os
estudantes devem fazer uso delas por conta própria.
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Onde minha filha/meu filho vai
morar?

Na Alemanha, os estudantes moram em repúblicas ou em
acomodações privadas.
Diferentemente de outros países, os estudantes nas
universidades alemãs não recebem automaticamente uma
acomodação. Poucas universidades alemãs são universidades
com campus e, no geral, não há acomodações nos campi
universitários. Entretanto, em todas as cidades universitárias há
repúblicas. Um quarto em uma república costuma ser a opção
mais econômica. Entretanto, é preciso procurar um quarto com o
máximo de antecedência possível.
Uma alternativa são as acomodações privadas. A oferta
é variada: desde um quarto vazio até um apartamento
mobiliado, no mercado privado encontra-se de tudo. Entre os
estudantes a preferência é por apartamentos compartilhados
(Wohngemeinschaft – abreviadamente chamada de WG). Ali
moram várias pessoas juntas em um apartamento. Cada morador
tem o seu próprio quarto, mas todos dividem a cozinha e o
banheiro. As vantagens: a vida em uma WG é relativamente
barata, conhecem-se rapidamente muitas pessoas e a convivência
é uma ótima oportunidade para se aprender o alemão. Os
escritórios internacionais das universidades costumam fornecer
dicas úteis para auxiliar na procura por moradia.
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Autonomia e expansão…
A Alemanha se tornou um ponto de referência para a Aline desde sua graduação
em Design de Moda, quando ela conheceu a história e o legado cultural deixado
pela Bauhaus.
Graças ao DAAD, o sonho de estudar na Bauhaus-Universität Weimar virou
realidade. Antes mesmo de iniciar o mestrado, o DAAD forneceu todo o suporte
necessário para sua integração na Alemanha. Aos poucos a Aline aprendeu a
língua e foi se familiarizando com o jeito alemão de pensar, que ela diz ser mais
lógico, individualista e comprometido.
A minha preocupação era relacionada à moradia e ao bem-estar da minha filha
em um lugar, até então, desconhecido para nós. Quanto a isso, posso dizer que a
bolsa de estudos fornecida pelo DAAD foi mais do que um simples suporte
financeiro. Minha filha teve o auxílio de uma supervisora que sanava as suas
dúvidas e todo o processo burocrático foi facilitado.
A Aline voltou para o Brasil sendo a artista e pesquisadora que ela sonhava ser
desde pequena, com conhecimento prático e teórico. Hoje ela desenvolve roupas
eletrônicas, oferece cursos e dissemina, aqui no Brasil, o conhecimento adquirido no
exterior. Observo que tanto suas referências quanto sua rede de amigos se ampliou hoje ela trabalha com pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo.
Como mãe, eu só tenho a agradecer por todo o suporte e confiança que o DAAD
depositou em minha menina.
Aline Martinez Santos e Cirlei Martinez Santos são de São José do Rio Preto (SP).
Aline foi contemplada pelo programa de bolsas para as artes oferecido pelo DAAD
no Brasil e obteve o MFA (Master of Fine Arts) em Design de Mídias e Artemídia pela
Bauhaus-Universität Weimar. Atualmente trabalha como designer free-lancer em
projetos transdisciplinares, explorando tecnologias e métodos ligados à inovação social.
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O que a Alemanha oferece
enquanto destino turístico?

Talvez você considere visitar sua filha/seu filho na Alemanha.
Essa é uma ótima ideia, pois a Alemanha tem muito a oferecer.
As paisagens da Alemanha são tão diversificadas quanto
atraentes. Ao Norte encontram-se uma série de ilhas com vastas
praias com dunas, bem como paisagens áridas e pantanosas.
Densas florestas mistas e castelos medievais se alinham aos
vales dos rios e às montanhas, com os quais antigamente os
representantes do romantismo alemão se entusiasmavam. E ao
Sul erguem-se os Alpes com seus lagos de águas cristalinas.
Não só as metrópoles como Berlim, Hamburgo, Munique e
Colônia merecem uma visita. Seja nas pequenas ou grandes
cidades, os calendários de eventos estão repletos dos mais
variados destaques culturais, como exposições, concertos,
festivais, apresentações, feiras, eventos esportivos, etc.
Não se esqueça dos festivais! Ao longo do ano são comemoradas
festividades regionais na Alemanha, que proporcionam aos
visitantes experiências extraordinárias – como o carnaval
na Renânia, o festival de vinho de Pfalz e a Oktoberfest de
Munique.
Também na culinária, a Alemanha se mostra muito versátil,
oferecendo desde pratos tradicionais regionais de sabor
acentuado, como Sauerbraten (carne marinada em vinho ou
vinagre por alguns dias), Eisbein (joelho de porco cozido) e
Schweinshaxe (joelho de porco frito ou assado) com chopp
tirado na hora, até criações mais leves de renomados chefs de
cozinha, servidas com vinhos selecionados. E, naturalmente,
encontram-se também pela Alemanha restaurantes com
cozinha de diversos outros países.
A Alemanha possui uma rede de transportes muito bem
desenvolvida. Seja de carro, trem ou avião, viaja-se com
facilidade e conforto.
Além disso, localizada no coração da Europa, a Alemanha é um
ponto de partida ideal para descobrir outros países europeus.
Visite e convença a si mesmo.
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Onde posso encontrar mais
informações?

Aconselhamento e auxílio para o planejamento de estadias de
estudos na Alemanha podem inicialmente ser obtidos no seu
país de origem. Se assim desejar, recomendamos que você entre
em contato com os representantes das seguintes instituições
(nas visitas você pode receber também outras publicações do
DAAD com informações detalhadas):
■ c entros de informação (ICs) e escritórios regionais do DAAD
(endereços em www.daad.de/local);
■ professores e docentes encaminhados pelo DAAD a
universidades estrangeiras;
■ o Goethe-Institut; e
■ representações diplomáticas alemãs – ou seja, consulado ou
embaixada.

Você também pode se informar na internet:
Informações detalhadas sobre
os estudos na Alemanha:

 w
 ww.daad.de/deutschland
 www.study-in-germany.de

Sobre questões de visto:

 www.auswaertiges-amt.de
Sobre bolsas de estudo e
programas de financiamento:

Sobre os cursos oferecidos:

 www.funding-guide.de

 www.daad.de/international-

Sobre como aprender alemão:

programmes
 www.hochschulkompass.de
 www.universityranking.de
 www.studienwahl.de







 ww.goethe.de
w
 ww.deutsch-uni.com
w
www.dw.de
www.testdaf.de
www.summerschools.de

Nos escritórios administrativos do DAAD em Bonn você
também será aconselhado com todo prazer. Portanto, não hesite
em nos contatar!
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Localização das 
universidades na Alemanha
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