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Porta de Brandenburgo Berlin 

Chanceler Angela Merkel 

Castelo de 

Neuschwanstein e 

25000 mais 
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Transporte Público 

Fabricação de carros  

de alta tecnologia 

6000 cervejas diferentes 

Jardims infantis 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.bkftv.de/wp-content/uploads/2015/01/%C3%96PNV-660x330.jpg&imgrefurl=https://www.bkftv.de/umfrage-deutschland-oepnv-braucht-generalisten-sonst-wird-er-abgekoppelt/&docid=hr4OZvJLMbFKIM&tbnid=em_WaubYllvdhM:&vet=10ahUKEwiu1JyDoMzgAhWRz6YKHREAA_wQMwhTKBIwEg..i&w=660&h=330&itg=1&bih=757&biw=1536&q=%C3%96PNV deutschland&ved=0ahUKEwiu1JyDoMzgAhWRz6YKHREAA_wQMwhTKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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Estudar na Alemanha 
Porquê Coblença? 

 
- Pequena cidade com 100.000 

habitantes 

- Tudo a uma curta distância -> 

sem tempo perdido com viagens 

- Perto do aeroporto de Frankfurt 

- Muitas nacionalidades 

estrangeiras 

- Cidade muito segura 

- Muitas atividades e instalações 

desportivas 

- Pessoas amigáveis  
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Estudar na Alemanha 

Algumas razões pelas quais você deveria aprender alemão 
 

GANHAR DINHEIRO 

- A Alemanha é o segundo maior exportador do mundo 

- A economia da Alemanha é a número 4 mundial 

 

SABEDORIA 

- O alemão está entre os 10 idiomas mais falados no mundo 

- Os alemães são líderes mundiais em engenharia 

- 77 galardoados com o Prémio Nobel 

 

PENSAR 

- Segunda língua científica mais utilizada 

- 18% de todos os livros são publicados em alemão (alguns deles foram 

traduzidos para o inglês) 

- Porta de entrada para uma educação de classe mundial  

      

 

    fonte: www.studying-in-Germany.org 
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Porquê a Alemanha? Porquê uma universidade pública? 

- 10 razões 

Estudar na Alemanha 

• A Alemanha está entre os 3 principais destinos para estudar no exterior 

• Mais de 12% dos alunos não são estudantes da UE 

• „Made in Germany“ - não só para produtos, mas também para educação 

• Alemanha oferece muitos cursos de graduação 

• Não há (ou muito poucas) propinas 

• A Alemanha é um país seguro e recebe pessoas de todo o mundo 

• O custo de vida é muito baixo 

• Oportunidades de trabalho enormes 

• Você está convidado a ficar depois de seus estudos 

• Você pode aprender um novo idioma  

- mais de 185 milhões de pessoas falam alemão 
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Porquê a Alemanha? 
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A classificação geral 

consiste em três pilares 

separados com pesos 

diferentes: Educação 

(45%), medindo a 

qualidade da educação; 

Custo (30%), avaliando 

o que os estudantes 

devem esperar pagar 

pela vida e taxa de 

matrícula; e vida e 

carreira (25%), 

avaliando a qualidade 

de vida e as chances de 

permanecer e trabalhar 

no país após a 

graduação. 
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Razões pelas quais os estudantes internacionais 

escolhem a Alemanha: 
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Fonte: www.studying-in-Germany.org 



` 

Planos dos estudantes internacionais após seus 

estudos na Alemanha: 

Estudar na Alemanha 
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Source: www.studying-in-Germany.org 



` 

Não há taxas de matrícula em universidade públicas! Porquê? 

Estudar na Alemanha 

Decrescimento da população 

 

- As universidades esperam 30% menos estudantes em 2030 (comparando 

com 1990) 

 

- Em 2030 haverá uma falta de 357.000 bébés, por exemplo haverá 357.000 

mais pessoas a morrer que a nascer 

 

- Já hoje há milhares de vagas não preenchidas, só em engenharia há 

actualmente 46.000 vagas – no total  1 milhão e 400 mil 

 

- Há dificuldades de mantêr o crescimento económico 

 

 A educação não é vista como um „produto“ mas sim como um  

investmento.  

     O governo tinha o objectivo de atrair até 2030  

     350 000 estudantes estrangeiros. Este objectivo foi atingido  

     este ano, com actualmente 374 951 estudantes 
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 Uma graduação em Alemão! Porquê? 

Estudar na Alemanha 

- Maior reconhecimento na Alemanha e no estrangeiro 

- Não há trabalho sem saber bem Alemão 

- Melhor integração desde o inicio 

- Melhor escolha de cursos de graduação 

- Salrios maiores 

- Vantagem sobre os estudantes alemães devido ao conhecimento de linguas 

- Universidades públicas = sem propinas – sempre! 
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Duração de procura de trabalho 

Estudar na Alemanha 
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Alguns dados: 

 

Taxa de desemprego entre académicos graduados: 2.5% 

 

Tempo em média para conseguir um trabalho: 3,5 meses 

(todos os academicos) 

 

Salario médio depois da graduação: 40.200,00 €  por ano 

(para engenheiros mais 10.000,00 €). 

 

Graduados em ciencias aplicadas conseguem ainda mais 

rápido (contacto com a industria através de thesis) 
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Estudar na Alemanha 
Alguns factos acerca das universidades públicas: 

 

São reconhecidas mundialmente 

Sem elites ou rankings como nos US ou UK 

A maioría das univesrsidades säo públicas 

As universidades mais antigas da Alemanha säo 

conhecidas mundialmente: 

 University of Heidelberg 

 Cologne University 

 Freiburg University 

 LMU Munich 
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Graduação nas universidades públicas alemãs 

Estudar na Alemanha 

Bachelor   - tempo de estudo regular: 6 / 7 semestres 

Mestrado  - tempo de estudo regular : 3 / 4 semestres 

Diploma  - tempo de estudo regular : 8 semestres 
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Estudar na Alemanha 

 Curso de alemäo  

•Exame: B2  

• 900 horas (30 
semanas)  

Studienkolleg 

(Colégio pré-
universitário) 

• Teste de entrada no 
Studienkolleg 

• 12 meses de Studienkolleg 

• Exame: Studienkolleg + C1 
(TestDaf) 

Universidade 

Sem taxas 

•6 a 8 semestres 
Bachelor segido de 3 ou 
4 semestres de Mestrado 

Curso de 

linguas 

Curso de  

linguas 

• Curso de Alemäo 

• Exame: C1 (TestDaf) 

• 1100 hrs (36 semanas) 

Universidade 

Sem taxas 

•6 a 8 semestres Bachelor 

•3 a 4 semestres Mestrado 

  2 Vias para as universidades públicas alemãs 
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12 anos de secondaria A-Levels, IB or 2 years of study at a 

recognized German university 
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Estudar na Alemanha 

  Foundation Students require B2 (900 hours) 

                       Degree Students require C1 (1100 hours) 

European Language Framework 
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Types of Visa 

Estudar na Alemanha 

• tourist visa 

• language course visa 

• student applicant visa 

• student visa 

• job search visa 

• work visa 

• permanent residency  
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Steps  

Estudar na Alemanha 

• check if you are eligible to study 

• apply for conditional admission from university  

• register for language course 

• open blocked account or have a sponsor 

• prepare and inform yourself !!!!! 

• apply for visa  
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Financial proof 

Estudar na Alemanha 

• Usually blocked account: student opens a special bank account 

with a bank in Germany and deposits EUR 8820 in it. Only the student 
can then withdraw money (EUR 735 per month once in Germany). If 

visa is refused, money is refunded. This needs to be “topped up” 

each time you extend your visa, unless you have other sources of 

income (e.g. job) 

• Alternative: Personal guarantee. The person issuing the guarantee 

has to live in Europe with a permanent residence and must have 

enough income to support the student. This is checked very carefully.  

• Alternative: scholarship 
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Pros and Cons 

  

Estudar na Alemanha 

• NO TUITION FEES 

• quality of education 

• job opportunities 

• low living expenses 

• permanent residency  

 

• hard visa interview  

• no work allowed during             

language course 

• new language needed 

• blocked account 

 

José Neves, 2019 

 

 



` 

Advantages at ISL 

  

Estudar na Alemanha 

• full service from application to university placement 

• small groups of max 14 students and qualified teachers 

• high amount of hours and therefore good chance to pass the exam 

• free repetition of modules with no extra cost -> cost control 

• help with visa and university registration 

• airport pick up and welcoming session 

• help with blocked account 

• 350 students every year from all around the world 

• guaranteed accommodation for our students 

• guaranteed seat in foundation year 
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Estudar na Alemanha 

As these students 

already did 

before you! 
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