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Sejam bem-vindos à Universidade Técnica de Brandemburgo!
Somos uma Universidade jovem, localizada em um ambiente histórico com ofertas de estudo
atrativas e orientadas para o futuro. Aqui você tem a oportunidade de estudar com colegas
de mais de sessenta países em um dos três departamentos – Economia, Informática e Mídia,
e Ciências Técnicas – e experimentar o saber aplicado em nossos laboratórios equipados e
ultramodernos.
Acumulem, já durante seus estudos, experiência prática com nossos parceiros regionais das
áreas da Indústria, Economia, Mão-de-obra e Administração. O estudo na nossa universidade
é orientado em projeto e prática através de cooperações internacionais com parceiros na
Europa e no exterior, dando-lhe oportunidade para incorporar ao seu perfil acadêmico um
semestre no exterior. Junto disto, um acompanhamento pessoal de cada um de nossos
estudantes é uma preocupação central, a qual nossa universidade se diferencia fortemente
da grande maioria. Nossos cursos são reconhecidos internacionalmente como programas de
bacharelado e mestrado.
Existem muitos bons motivos para um estudo em nossa universidade:








Excelentes resultados no ranking alemão de universidades (CHE)
Atendimento individual e de apoio na entrada no mercado de trabalho
Pesquisa orientada para a prática e ensino fundamentado em padrões científicos
fundamentados
Campus similares a parques localizados um perto do outro
Apoio financeiro através de incentivos próprios da universidade
Custo de vida baixo na cidade, tais como a oferta de residência universitário no
campus
Bilhete semestral para o transporte público, incluindo viagens para Berlim
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1. Visão geral das ofertas de estudo
Área de
Estudo

Curso

Título de Conclusão

Acesso
restrito*

Economia

Administração

Bacharel em Ciências (B.Sc.)
Mestre em Ciências (M. Sc.)

sim

Administração (curso
à distância)

Bacharel em Artes (B.A.)

não

Ciência da
Computação

Bacharel em Ciências (B.Sc.)
Mestre em Ciências (M. Sc.)

não

Gestão de Tecnologia
e Inovação
Gestão de Segurança

Mestre em Ciências (M.Sc.)

não

Mestre em Ciências (M.Sc.)

não

Bacharel em Ciências (B.Sc.)
Mestre em Ciências (M. Sc.)

não

Curso de MídiaInformática online

Bacharel em Ciências (B.Sc.)
Mestre em Ciências (M.Sc.)

não

Ciências da
computação aplicada

Bacharel em Ciências (B.Sc.)

não

Informática médica
Mídias digitais
Engenharia mecânica

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

não
não
não

Mecatrônica e
automação

Bacharel em Engenharia (B.Eng.)

não

IT-Eletrônica

Bacharel em Engenharia (B.Eng.)

não

Técnica de
microssistemas e
tecnologias ópticas

Bacharel em Engenharia (B.Eng.)

não

Eficiência energética
de sistemas técnicos

Mestre em Engenharia (M.Eng.)

não

Engenharia robusta
auxiliada por
computador

Mestre em Engenharia (M.Eng.)

não

Informática Informática
e Mídia

Técnica
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2 Matrícula para estudantes estrangeiros
O ensino na Universidade de Ciências Aplicadas de Brandemburgo é gratuito. Admissões
para os cursos de bacharelado só são possíveis no semestre de inverno (setembro-março);
alguns cursos de mestrados possuem matrículas no semestre de verão também (abrilagosto).
Prazo
Prazo
Prazo
Prazo
Prazo
Prazo
Prazo
Prazo

limite
limite
limite
limite
limite
limite
limite
limite

de inscrição para a admissão nos cursos do semestre de inverno: 15/7
para participação no teste de aptidão para mídias digitais: 15/5
para inscrição em um semestre superior no semestre de inverno: 15/7
para inscrição em um semestre superior no semestre de verão: 15/7
para matrícula em curso de acesso livre no semestre de inverno: 15/9
para matrícula nos cursos de mestrado no semestre de verão: 15/2
para inscrição no curso preparatório de alemão no semestre de inverno: 31/8
para inscrição no curso preparatório de alemão no semestre de verão: 31/1

Quando você se inscrever, por favor confira aqui http://www.fh-brandenburg.de/1734.html
se há alguma mudança atual na data de sua inscrição. Devido ao longo prazo para
processamento de dados pelo UNI-ASSIST, recomendamos a inscrição com uma certa
antecedência (mínimo quatro semanas antes do data limite para admissão)! Assim, no caso
de falta de algum documento na sua inscrição, você ainda haverá a possibilidade de um
envio posterior destes dados. Apenas candidaturas completas serão encaminhadas para a
Universidade Técnica de Brandemburgo.
As inscrições são previamente validadas pela organização UNI-ASSIST e.V., para garantir
que elas estão completas e que preenchem todos os requisitos formais. Maiores informações
encontram-se no site www.uni-assist.de. Por favor, envie sua documentação completa para
o seguinte endereço:
Fachhochschule Brandenburg
c/o UNI-ASSIST e.V.
Helmholtzstr. 2-9
D-10587 Berlin.
Em caso de uma aprovação de suas inscrição, seus documentos serão enviados da UNIASSIST para a Universidade Técnica de Brandemburgo. A Universidade decide, então, sobre
sua admissão. Os trabalhos através da UNI-ASSIST são sujeitos a taxas.
Para inscrição no processo de seleção, deve-se enviar os seguintes documentos, com
traduções juramentadas em alemão ou inglês:






Certificado de conclusão dos estudos escolares (Ensino Médio), com a lista das notas
individuais
Eventual certificado de aprovação no teste de admissão de outra universidade
Eventual certificado de conclusão de um curso superior
Eventuais certificados adquiridos na universidade
Certificados adquiridos do seu conhecimento do idioma alemão

5



Eventual certificado adquirido sobre seu conhecimento de inglês

Para matrícula na Universidade Técnica de Brandemburgo deve-se trazer também:




Passaporte com permissão de residência ou visto válidos
Atestado de um seguro-saúde do Estado alemão
Comprovante de pagamento das taxas do semestre

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





Teste DSH (Teste da língua alemão para acesso à universidade por candidatos
estrangeiros) - Nível DSH 2 requerido
Teste Daf (total de pontos requeridos: 15 pontos) www.testdaf.de
Teste no nível C1 do Instituto Goethe www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Diploma da Conferencia do Ministério da Cultura do idioma alemão, Nível 2 requerido
http://www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutschessprachdiplom.html

A Universidade Técnica de Brandemburgo em cooperação com a Universidade de Potsdam
oferece um curso intensivo de alemão como preparatório aos candidatos que planejam se
inscrever para uma vaga. Além de preencher os requisitos para um estudo é necessário
comprovar a aprovação em um teste nível B2 do idioma alemão (escala européia).
Informações adicionais podem ser encontradas no site www.uni-potsdam.de/zesskosprachen/daf/einstufung.html
2a Informações de chegada e aquisição 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. Informações atuais sobre a solicitação de visto encontram-se no site:
www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index_html
Importante: o visto deve ser para o objetivo de residência. Um visto de turista não é
suficiente! Um visto é deferido para o período de estudo. O período de validade do visto
deve ser incondicionalmente respeitado. Uma mudança no tipo de visto não será possível
após sua chegada!
3 Habitação
Em Brandemburgo existe uma residência estudantil no campus da Universidade – 50 metros
de distância das salas de aula. Uma solicitação de reserva de quarto pode ser feita
juntamente com o formulário de admissão na FHB. É possível escolher entre um quarto
mobiliado em uma república para 2 até 6 estudantes ou um apartamento individual.
Informações sobre residências estão disponíveis no site: http://www.studentenwerkpotsdam.de/wohnen.html.
A aceitação em uma vaga na residência será emitida por escrito a tempo pela união
estudantil, que determina os contratos de locação de quartos. A união estudantil
responsável está localizada em Potsdam.
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Endereço:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen
Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam
(Na estação central de Potsdam, Entrada “Lange Brücke”)

Fora do campus:
À todos os estudantes que não desejarem ficar ou que não receberam um lugar em quartos
ou residências estudantis, solicitamos que venha a Brandemburgo antes do início das aulas
para procurarem um quarto de alguma outra forma. Há muitas possibilidades:
O Comitê de Geral de Estudantes (Asta) oferece em seu departamento auxílio para procura
de moradia.
E-mail: 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
condições especiais para estudantes. Mais informações e reservas, acesse www.caasi.de
Em outras regiões, é possível encontrar moradias com outros estudantes ou individuais no
site http://www.wg-gesucht.de/
4. Tempo livre
Um pouco de esporte para compensar? A oferta da Universidade Técnica de Brandenburg
(FHB) vai de Badminton, tiro com arco, rugby, voo de asa-delta, até Zumba. Esportes
aquáticos também possui um papel importante – vocês podem alugar veleiros e canoas,
também podem fazer um curso de vela ou andar de canoa em grupo.
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Existem também piscinas públicas por um preço acessível (diversão com piscina de
hidromassagem, sauna, tobogã), teatros, cinemas e diversas discotecas. Se isto não é vida
noturna suficiente, é possível chegar em Berlim dentro de uma hora, onde as oportunidades
são infinitas.

5 A cidade de Brandenburgo
A cidade de Brandemburgo an der Havel, com mais de 1050 anos, está dividida em três
partes: a cidade antiga, a cidade nova e a ilha da Catedral. A igreja de Santa Catarina,
construída em 1401 na cidade nova, é um exemplo impressionante de construção gótica
feita de tijolos. Alguns anos depois, a igreja de S. Gotthardt, na cidade velha, foi também
construída no mesmo estilo. 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 catedral, o centro original da cidade, foi erguida a construção mais antiga de
Brandemburgo – a catedral de São 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.
O panorama da cidade 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 não apenas os praticantes de esportes aquáticos. Praias
charmosas convidam ao descanso. Caminhos de “cartão-postal” convidam a caminhadas e
passeios de bicicleta. Cavaleiros e aviadores encontram boas condições de prática de
esportes, assim como os jogadores de golfe. Para explorar a charmosa paisagem de
Brandemburgo, vale a pena fazer um passeio de bicicleta, canoa ou barco à vela.
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O passeio ao longo do rio Havel é também uma outra boa possibilidade de conhecer a cidade
sob outro ponto de vista.
O que muitas pessoas na Alemanha não sabem é que a cidade de Brandemburgo (no rio
Havel) é que deu o nome ao estado de Brandemburgo.
Em Brandemburgo há museus diferentes e interessantes 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 exposição da
aeronáutica e muito mais.
Outras informações sobre Brandemburgo:
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de

