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Sejam bem-vindos à página da Internet da Universidade Técnica de Brandemburgo!
Ficamos muito satisfeitos com seu interesse por informacoes sobre nossa Universidade.
A Universidade Técnica de Brandemburgo revela-se cada vez mais como uma universidade
internacional. Nao apenas porque os cursos de Bacharelado e Mestrado ja sao oferecidos,
mas porque cada vez mais serao oferecidos cursos em ingles. Estamos contentes pois
estao matriculados estudantes de mais de 60 nacoes. Estamos interessados em mais
estudantes estrangeiros e gostaríamos de convidá-lo a estudar na Universidade Técnica de
Brandemburgo.
1 Uma Universidade jovem com um perfil moderno
Com a fundacao da Universidade Técnica de Brandemburgo em abril de 1992, a cidade de
Brandemburgo (Havel), em seus mais de 1000 anos de história, tornou-se uma cidade
universitária.
Até 1997, havia no terreno da Universidade uma antiga caserna de couraceiros, no subúrbio
militar de Brandemburgo, onde antigos prédios foram restaurados e novos foram
construídos. Nas tres áreas de ensino: Técnica, Economia e Informática e Mídia, sao
oferecidos cursos atrativos e modernos.
Mais de 3000 jovens estudam em modernos laboratórios e salas de aula em um campus
arborizado. A oferta de estudos é permanente. Sao oferecidos cursos com certificados
internacionais (Bacharel ou Mestre), como Computacao Aplicado ou Gestao de Tecnologia e
Inovacao. O estudo orientado é especialmente apreciado pelos estudantes da universidade.
Os temas sao definidos em conjunto com parceiros da regiao, em setores da indústria,
economia, manufaturados e da administracao. Deste modo, os estudantes tem a
possibilidade de aprender logo, na prática, áreas de trabalho de futuro. A universidade está
particularmente engajada em intercambio internacional em ensino, pesquisa e estudos. A
Universidade Técnica de Brandemburgo tem parcerias com universidades na Europa e
outros continentes.
O prédio principal, da antiga caserna de couraceiros, construído em 1881, aloja
atualmenteos cursos de Administracao e Ciencias Economicas. Em um antigo estábulo, foi
instalada uma moderna biblioteca e o antigo refeitório de oficiais foi transformado em um
auditório. Estes antigos prédios, em tijolos vermelhos, juntamente com tres novos prédios
com fachada em tijolo holandes, formam um conjunto harmonico, fazendo do campus da
Universidade Técnica de Brandemburgo um dos mais belos da Alemanha.
2 O que se pode estudar na Universidade Técnica de Brandemburgo?
Area de
Estudos

Curso

Economia

Ciencias Economicas Gestao da inovacao
Bacharel em Ciencias sim
(General
Gestao internacional
(B.Sc.)
Management)
Economia para pequenas e
médias empresas
Ciencias Economicas
(International
Management)

Áreas de Concentracao

Título de Conclusao Acesso
restrito*

Mestre em Ciencias
(M.Sc.)

nao
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Informática aplicada à Gestao da informacao para Bacharel em Ciencias nao
Economia
sistemas cooperativos
(B.Sc.), Mestre em
Sistemas de aplicacoes
Ciencias (M.Sc.)
integradas
Marketing e gestao de
mídias digitais

Gestao de Tecnologia
e Inovacao
Security Management
Informática Informática
e Mídia

-

Informática

-

-

Mestre em Ciencias
nao
(M.Sc.)
Mestre em Ciencias
nao
(M.Sc.)
Sistemas Inteligentes Bacharel em Ciencias nao
Redes de computador (B.Sc.)
Mídias digitais
Sistemas avancados
de processamento de
Informacoes
Redes e computacao
móvel
Mídias digitais

Informática de mídia
online
Computacao Aplicado




Engenharia de
Software
Desenvolvimento de
sistemas complexos

Informática médica
Digital Media
Técnica

Engenharia de
máquinas

Mestre em Ciencias
(M.Sc.)

nao

Bacharel em Ciencias nao
(B.Sc.), Mestre em
Ciencias (M.Sc.)
Bacharel em Ciencias nao
(B.Sc.)

Bacharel em Ciencias nao
(B.Sc.)
Mestre em Ciencias
nao
(M.Sc.)
Bacharel em Engen- sim
haria (B. Eng.)

Microsystem Technics
and Optical
Technologies

Bacharel em Engenharia (B. Eng.)

nao

Mecatronica y
automatização
IT-Eléctronica

Bacharel em Engenharia (B. Eng.)
Bacharel em Engenharia (B. Eng.)
Mestre em Ciencias
(M.Sc.)

nao

Energy efficiency of
technical systems
* - Restrito ao número de vagas oferecidas

nao
nao

3 Curso Internacional em Gestao de Tecnologia e Inovacao (TIM)
O TIM é um curso internacional, na Universidade Técnica de Brandemburgo, em parceria
com a Universidade Técnica de Cottbus (BTU).
Este curso situa-se na interface entre a Técnica e a Economia. O curso destina-se a
estudantes com cursos de longa duracao em Engenharia, Ciencias Naturais ou Informática.
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Os estudantes devem comprovar um ano de experiencia de trabalho, bem como
conhecimentos de alemao e ingles.
Após quatro semestres, os estudantes recebem o grau academico de Mestre em Artes
(M.A.).
O termo é internacionalmente reconhecido, o que é importante para o estudante que, em
sua maioria, sao vindos do exterior.
O curso é ministrado sob a forma de aulas expositivas, seminários, exercícios, trabalhos de
laboratório, estágios, projetos, excursoes, assim como cursos integrados de alemao e
ingles.
TIM compreende cinco módulos, uma parte desenvolvida em Brandemburgo e outra em
Cottbus. Compreende:
-

Fundamentos de gestao de negócios
Fundamentos de gestao de tecnologia e inovacao
Gestao em Engenharia e aprofundamento técnico
Projeto Integrado
Competencias sociais

4 Sistema Europeu de Desconto, Transferencia e Acumulacao de Créditos de Estudo
(ECTS)
O que é ECTS?
O ECTS, o Sistema Europeu de Desconto, Transferencia e Acumulacao de Créditos de
Estudo, foi estabelecido pela Comunidade Européia, para validacao de desconto de créditos
no exterior. Há a possibilidade de avaliar os resultados dos estudos, compará-los e transferilos para outra instituicao.
Créditos do ECTS
Os créditos do ETCS caracteriza o trabalho de um estudante em um curso. Representa a
quantidade de trabalho que cada curso oferece em comparacao ao ano letivo, incluindo
aulas expositivas, estágios, seminários, estudos por conta própria (na biblioteca ou em casa)
e provas. Para isto os créditos representam um valor relativo.
Um ano letivo tem o total de 60 créditos ECTS; normalmente, sendo 30 pontos por
semestre.
Os créditos sao válidos somente quando o curso é concluído e as provas tem resultados
satisfatórios.
A Escala de Pontuacao do ECTS
Porcentagem de estudantes que
ECTS normalmente alcancam a
pontuacao
A

10

B

25

C

30

D

25

E

10

Definicao
EXCELENTE: desempenho excepcional, com o
mínimo de erros
Muito bom: acima da média, mas com alguns
poucos erros
Bom: predominantemente bom, com um certo
número de erros
Satisfatório: suficiente, embora com erros
graves
Suficiente: desempenho preenche os requisitos

FX
F
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mínimos
Insuficiente – é necessário uma melhoria, antes
do desempenho ser aprovado
Insuficiente – melhorias sao extremamente
necessárias

Outras informacoes sobre a pontuacao de créditos sao encontradas do site das nossas tres
faculdades.
5 Estudantes da FHB (Estudantes em tempo integral)
5.1 Admissao para os estudos
O ensino na universidade é gratuito. A admissao só é possível no semestre de inverno. O
período de inscricao para a admissao nos estudos encerra-se em 15/07; para os estudos
que nao necessitam de aprovacao para admissao, a inscricao é possível até 30/09.
Entretanto, devido à elevada quantidade de trabalho da UNI-ASSIST, recomendamos a
inscricao com uma certa antecedencia (mínimo quatro semanas antes da data limite para
admissao)! Se faltar documentos para sua inscricao, ainda há a possibilidade de inscricao
posterior, de posse destes documentos, diretamente na Universidade Técnica de
Brandemburgo.
Desde 1° de marco de 2004 as inscricoes sao previamente validadas pela organizacao UNIASSIST e.V., para garantir que sao completas e para preencher os requisitos formais.
Maiores informacoes encontram-se no site www.uni-assist.de . Por favor, envie sua
documentacao completa para o seguinte endereco:
Fachhochschule Brandenburg
c/o UNI-ASSIST e.V.
Helmholtzstr. 2-9
D-10587 Berlin.
Em caso de uma aprovacao prévia, seus documentos serao enviados da UNI-ASSIST para
a Universidade Técnica de Brandemburgo. A Universidade Técnica de Brandemburgo
decide, entao, sobre sua admissao. Os trabalhos atraves da UNI-ASSIST sao sujeitos a
taxas.
Para inscricao, deve-se enviar os seguintes documentos, com traducoes em alemao ou
ingles, em cópia com traducao juramentada (oficial):
 Requisicao para admissao nos estudos, para estudantes estrangeiros (disponível no site
da Universidade Técnica de Brandemburgo)
 Certificado de conclusao dos estudos escolares, com a lista das notas individuais
 Eventual certificado de conclusao de curso
 Eventual certificado de estudos em curso
 Eventuais certificados adquiridos na universidade
 Certificados de conhecimentos em idiomas
 Candidatos para o cursos de Mestrado devem anexar certificados de conhecimentos em
ingles, além de certificados de experiencia de trabalho.
Para matrícula na Universidade Técnica de Brandemburgo deve-se também trazer:
 Passaporte com visto de estadia
 Atestado de um seguro-saúde do Estado alemao
 Comprovante de pagamento das taxas do semestre

5
Conhecimentos de alemao
Para ser admitido na Universidade Técnica de Brandemburgo, deve-se comprovar
conhecimentos do idioma alemao, através da realizacao de uma das seguintes provas:






Prova do DSH www.fadaf.de/pruef/ (DSH2, preliminary admission to certain programmes
with DSH1)
TestDaf www.testdaf.de (TestDaF 15 points, preliminary admission to certain
programmes with TestDaF 4x3)
Pequeno ou grande diploma do idioma alemao do Instituto Goethe
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Prova central do Mittelstufe ou Oberstufe do Instituto Goethe
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Prova de idioma da Conferencia do Ministério da Cultura, Nível 2
www.kmk.org/ausland/home1.htm

A Universidade nao oferece nenhum curso preparatório para as provas de idioma.
5.2 Chegada e aquisicao do Visto
Para estar matriculado na Universidade Técnica de Brandemburgo (FHB) é necessário ter o
visto de estudante. Fique atento para o fato de que o visto demora alguns meses para ser
deferido.
Informacoes atuais sobre a solicitacao de visto encontram-se no site:
www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index_html
Importante: o visto deve ser para o objetivo determinado; um visto de turista nao é
suficiente!
Uma mudanca no tipo de visto nao será possível após a chegada.
O „visto de estudante“ é deferido para um máximo de tres meses. Após este prazo, será
prorrogado pelo departamento de estrangeiros da cidade de Brandemburgo. O período de
validade do visto deve ser incondicionalmente respeitado.
5.3 Procurando moradia
Residencia estudantil
Em Brandemburgo existe uma residencia estudantil no campus da unviersidade. Uma
solicitacao de reserva de quarto pode ser feita juntamente com o formulário de admissao na
FHB. Informacoes sobre residencias estao disponíveis no site: http://www.studentenwerkpotsdam.de/wohnen.html.
A resposta afirmativa por escrito sobre uma vaga na residencia, pode ser solicitada
diretamente na uniao estudantil, que determina os contratos de locacao de quartos.
A uniao estudantil responsável encontra-se em Potsdam. Ela é responsável pela alocacao
de quartos em residencias, alugando também quartos privativos e residencias para
estudantes.
Endereco:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen

Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke)
Hospedagens particulares:
Todos os estudantes que nao desejarem ficar em quartos ou residencias estudantis, por
favor procurem por um quarto no mercado particular, antes de vir a Brandemburgo.
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O Comite de Geral de Estudantes (Asta) oferece em seu departamento, ajudas sociais para
procura de moradia.
Email: astasoziales@fh-brandenburg.de
Nas proximidades da FHB (cerca de 15 min a pé), encontra-se o prédio „Caasi“. O Caasi
oferece a rápida possibilidade de pernoite em apartamentos de um ou dois quartos, em
condicoes especiais para estudantes. Todos os apartamentos tem quartos de uma ou duas
camas, dotados de cozinha e banheiro. Mais informacoes, acesse www.caasi.de , onde é
possível tirar dúvidas e fazer reservas online.
6 Formalidades na Alemanha após a chegada
Após sua chegada na Alemanha, deve-se, dentro de uma semana, se registrar no
Departamento de Moradores da cidade de Brandemburgo. O departamento de registro situase no endereco: Am Nicolaiplatz 30 (Tel.: 03381 581351).
Se voce mudar de residencia dentro de Brandemburgo, deve informar a este Departamento.
Caso voce resida forada cidade de Brandemburgo, o Departamento de Moradores
responsabiliza-se pelo seu endereco. Por favor, faca sua inscricao.
Passaporte e Contrato de Locacao
O Departamento Academico de Estrangeiros lhe é bastante útil. No início do semestre, sao
fornecidos horários para preenchimento de formulários.
Seguro-saúde
Para ser matriculado em uma Universidade alema, deve-se ter um contrato oficial de
seguro-saúde. Sob certas circunstancias, pode-se optar por um seguro privado. Este deve
ser um seguro que garanta casos de doenca.
Autorizacao de Residencia
Todo estudante estrangeiro na Alemanha, mesmo os que nao necessitam de visto, precisam
ter autorizacao de residencia / ou a respectiva permissao de residencia (Moradores da
Comunidade Européia). A autorizacao de residencia deve ser solicitada até, no máximo, até
a data da expiracao do visto, no departamento de estrangeiros.
O departamento de estrangeiros situa-se no endereco:
Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476 Brandenburg, (Telefone: 03381 - 58 33 0).
Horário de atendimento: Tercas-feiras das 7h30 às 12h00 e das 13h00 às 18h00; e Quintasfeiras das 7h30 às 12h00 e das 13h00 às 15h00.
Documentacao necessária:
 formulário de "Proposta de inscricao de autorizacao de residencia"
 Passaporte válido
 Visto, caso necessário
 1 foto biometrico de Passaporte (cidadaos da Comunidade Européia, Área Economica
Européia necessitam de 2 fotos)
 Certificado de matrícula na FHB
 Certificado de um seguro-saúde apropriado (validacao do fundo de saúde alemao)
 Confirmacao de registro de residencia (cópia que voce redebe do Departamento de
Registro de Enderecos)
 Comprovante que garanta antecipadamente seus custos de habitacao
(Cidadaos da Comunidade Européia / Área Economica Européia, Suica: por exemplo,
atraves de uma declaracao informal dos pais, irmaos; ou através de comprovacao de
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bolsa de estudos; Cidadaos de visto nao obrigatório necessitam, por exemplo, de um
atestado de garantia promissória de um subventor ou um comprovante de rendimentos)

7 Informacoes gerais sobre os estudos na FHB
Ticket do semestre
O ticket do semestre, a que todos os estudantes matriculados tem direito, autoriza, de modo
irrestrito, dos transportes locais, no Estado de Brandemburgo e Berlim.
Refeitório e cafeteria
O refeitório e a cafeteria do campus ficam abertos de segunda à sexta-feira. A cafeteria,
aberta à partir das 8h, oferece pequenos lanches e café da manha. O almoco é servido no
refeitório, das 11h00 às 14h00. Há quatro pratos à escolha, com precos que variam de €1,20
a €2,30.
Cultura e esporte
A Asta (Comite Geral de Estudantes) oferece diversas opcoes de esportes (por exemplo:
volei, futebol, esportes aquáticos etc.)
O bar estudantil IQ localiza-se no subsolo do WWZ (Centro de Ciencias Economicas). Lá
podem ser organizadas diversas festas e, às vezes também, apresentacoes. O IQ é ponto
de encontro tanto de estudantes quanto docentes.
Acesso a email
Cada estudante da FHB tem uma conta de email. Os estudantes residentes na hospedaria
Zanderstrasse podem ter acesso também à Internet..
Biblioteca
A biblioteca da FHB está localizada no antigo estábulo. Os usuários da biblioteca dispoem
de uma ampla sala de leitura e de diferentes possibilidades de acesso informatizado. O
catálogo da universidade pode ser acessado via internet, assim pode-se ter acesso à
pesquisa da literatura desejada, independente do horário de abertura da biblioteca.
(www.fh-brandenburg.de/bibliothek/www.htm)
Para o primeiro acesso à biblioteca da Universidade, deve-se apresentar a identidade
pessoal ou estudantil.
Suporte
Nos primeiros dias é tao simples quanto possível se adaptar a Brandemburgo/Havel, informa
o departamento academico de informacoes. Estudantes que trabalham na universidade
auxiliam sobre aspectos administrativos, na composicao de um horário, a localizar o
supermercado mais próximo etc etc etc.
O ano acedemico
O ano academico inicia-se com uma semana inaugural para os calouros, no meio de
setembro. O período de aulas comeca no final de setembro e termina no final de janeiro. O
período de provas termina no meio de fevereiro.
O período de aulas do semestre de verao vai do meio de marco ao final de junho. O período
de provas termina no meio de julho.
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Possibilidades de subvencao
O custo de vida em Brandemburgo está entre 500 e 600 Euros por mes. Há diversas
possibilidades de solicitar bolsa de estudos na Alemanha. As propostas atuais se encontram
no endereco: www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html
8 Vida em Brandemburgo
A cidade de Brandemburgo an der Havel, com mais de 1050 anos, está dividida em tres
partes: a cidade antiga, a cidade nova e a ilha da Catedral. A cidade antiga e a cidade nova
sao divididas pelo rio Havel. As duas torres dos portoes, remanescentes da construcao do
muro, assim como o muro da cidade, relembram os antigos fortes góticos da cidade.
A igreja de Santa Catarina, construída em 1401 na cidade nova, é um exemplo
impressionante de construcao gótica de tijolos. Alguns anos depois, a igreja de S. Gotthardt,
na cidade velha, foi também construída com tijolos. Atrás da antiga prefeitura, encontra-se
uma estátua de pedra. A figura de mais de cinco metros de altura foi erguida no final do
século XV, como marco da cidade.
Na ilha da cadetral, o centro original da cidade, foi erguida a construcao mais antiga de
Brandemburgo – a catedral de Sao Pedro e Paulo. Em 1165 foi construída inicialmente em
estilo romano e finalizada em estilo gótico. Com mais de quatrocentos monumentos em seu
centro histórico, a cidade de Brandemburgo possui um dos maiores acervos de monumentos
de todo o estado de Brandemburgo. Entretanto, mais da metade dos monumentos do centro
histórico foram reconstruídos.
O panorama da cidade de Brandemburgo é visivelmente caracterizado pelo rio Havel. O
ambiente arborizado, o prado, e incontáveis lagos convidam à prática de esportes e lazer. O
inverno, é claro, oferece poucas oportunidades, mas os lagos congelados permitem patinar,
e pode-se até andar de trenó em Marienberg.
Em temperaturas mais quentes tem-se uma infinidade de escolhas: velejar, andar de lancha,
remar, pescar e nadar. Os maravilhosos lagos dentro e ao redor de Brandemburgo
entusiasmam nao apenas os praticantes de esportes aquáticos. Praias charmosas convidam
ao descanso. Caminhos de „cartao-postal“ convidam a caminhadas e passeios de bicicleta.
Cavaleiros e aviadores encontram boas condicoes de prática de esportes, assim como os
jogadores de golfe.
O que muitas pessoas na Alemanha nao sabem é que a cidade de Brandemburgo (no rio
Havel) é que deu o nome ao estado de Brandemburgo.
O que se pode visitar em Brandemburgo?
Em Brandemburgo há diferentes e interessantes museus para se visitar, dentre eles um
museu industrial, os mirantes-da-paz, a „Torre do Som do Dr Motte“, o museu da catedral,
um museu criminal e de torturas, um museu das nostalgias do leste, uma exposicao da
aeronáutica e muito mais.
Para explorar a charmosa paisagem de Brandemburgo, vale a pena fazer um passeio de
bicicleta, canoa ou barco à vela.
O passeio ao longo do rio Havel é também uma outra boa possibilidade de conhecer a
cidade sob outro ponto de vista.

Há uma piscina (com parque aquático com piscina de hidromassagem, sauna e
escorregadeira), um teatro, dois cinemas e várias discotecas.
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Outras informacoes sobre Brandemburgo:
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de

