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ESTUDAR NA ALEMANHA:
BACHAREL & MESTRADO
INSTITUT FÜR INTERNATIONALE KOMMUNIKATION E.V. (IIK)
EM DÜSSELDORF E BERLIM
O parceiro certo a nível universitário e econômico.

iik-duesseldorf.de
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iik-berlinerid.de

CURSO SUPERIOR NA ALEMANHA

CURSO SUPERIOR
NA ALEMANHA É UM
ATRATIVO

PROVAS DE LÍNGUA ALEMÃ

PROVAS DE
LÍNGUA ALEMÃ
SÃO NECESSÁRIAS

O INGRESSO

Tendo um certificado de conclusão do
ensino médio, você só poderá candidatar-se
diretamente numa universidade alemã, se o
seu certificado for reconhecido (isto é válido
para todos os países da CE). Caso ele não
seja reconhecido, terá que frequentar um
“Studienkolleg” (cursinho de equiparação) por
um ano, ter cursado no seu país no mínimo
dois semestres numa universidade ou ter
sido aprovado em provas específicas (teste
de avaliação / “Feststellungsprüfung”).

AS CHANCES

Gostaria de melhorar as suas chances
profissionais no próprio país? Gostaria de
qualificar-se a nível internacional ou de
tentar a sorte no exterior? O nível superior
na Alemanha goza de excelente reputação,
principalmente na área técnica e de ciências
naturais. Estudantes universitários estrangeiros e mão de obra qualificada são
bem-vindos na Alemanha. E o mais importante: na maior parte dos estados alemães,
não são cobradas mensalidades para o
curso universitário!

O requisito mais importante para ingressar
numa universidade na Alemanha é:
a língua alemã.
Antes da inscrição numa universidade, os
candidatos a um curso superior têm que
passar por uma prova de alemão.
Você pode optar pelas provas TestDaF
(=teste de alemão como língua estrangeira),
DSH (=prova de alemão para ingressar na universidade) e telc C1 Hochschule. Todas essas
provas podem ser realizadas no IIK ou junto
a um parceiro do IIK. Todas têm o nível C1 e
são exigidas em média 800 a 1000 horas de
alemão acadêmico para poder ser aprovado.
Algumas universidades também reconhecem
outras provas.

O PAGAMENTO

Na maior parte dos estados da Alemanha
não são cobradas mensalidades, só uma taxa
semestral de aproximadamente 100 - 350 €,
dependendo da universidade. A esse valor
são acrescentados aproximadamente 700 €
por mês, o correspondente ao custo de vida.
Além disso, antes de conceder um visto de
estudante, o estado alemão exige de um candidato estrangeiro um comprovante de que
este é financeiramente independente.

O IIK analisa que tipo de prova é mais indicado para o candidato e escolhe a data mais
adequada, baseando-se no plano de estudos
individual. Além disso, o IIK reserva uma data
desejada para a prova, porque geralmente
todos os lugares se esgotam em pouquíssimo tempo. Através de testes simulados
e treinamentos específicos você aprende a
conhecer bem as provas, podendo preparar-se de modo específico.

O VISTO

Para aproveitar essas oportunidades,
você precisa preencher certos requisitos.
Precisa de um instituto na Alemanha que te
prepare muito bem para ingressar na universidade e que, até lá, te auxilie em relação
a inscrições e obtenção de visto.

Os requisitos para a obtenção de um visto de
estudante varia de país para país. Você pode
obter informações exatas no site da embaixada alemã no seu país e no âmbito da nossa
assessoria acadêmica.
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CIDADES ATRATIVAS

O INSTITUTO

IIK – A PORTA DE ENTRADA
IDEAL PARA UM CURSO
SUPERIOR NA ALEMANHA
DÜSSELDORF – INTERNACIONALIDADE
& QUALIDADE DE VIDA

Rankings internacionais sempre confirmam: Düsseldorf
é uma das metrópoles com o maior índice de qualidade de vida em todo o mundo. Arquitetura futurista no
moderno “MedienHafen” forma um forte contraste com
o ambiente do centro histórico da cidade com as suas
construções tombadas. Düsseldorf é um polo econômico internacional, sede de inúmeras feiras e o centro dos
setores de comunicação, design e moda. Também as
artes e a cultura têm uma fama excelente e dão a Düsseldorf um ar criativo. Com o terceiro maior aeroporto
da Alemanha e uma rede de transporte público muito
bem estruturada, Düsseldorf tem o acesso perfeito
ao resto do mundo. Na cidade e nos arredores estão
distribuidas mais de 50 universidades.
As nossas modernas salas de aula estão localizadas a
cerca de 10 minutos do centro.

BERLIM – UMA DIVERSIDADE
ENRIQUECEDORA

A capital multicultural de 3,5 milhões de habitantes é
o centro político da Alemanha. Devido à sua mistura
excitante de cultura, moda, festas e criatividade, Berlim
está sempre no rol das metrópoles internacionais
mundiais. Além de lugares históricos, há uma série de
pontos turísticos que merecem ser descobertos: monumentos famosos, museus, parques urbanos, casas
de espetáculos, festivais e, como não poderia deixar de
ser, também muitas opções para fazer compras. Cada
bairro conquista o visitante pelo seu caráter inconfundível. Várias universidades e instituições de formação
têm sede em Berlim. O nosso centro de treinamento
está situado no bairro Berlin-Mitte.
4

O Institut für Internationale Kommunikation e.V. com
as suas localidades em Düsseldorf e Berlim, surgiu em
1989 como ramificação da Universidade Heinrich-Heine
Düsseldorf. Na qualidade de uma instituição sem fins
lucrativos, o IIK promove o intercâmbio internacional
e goza de uma excelente reputação, principalmente
por causa da sua experiência em ensinar e aprender o
alemão como língua estrangeira e como segunda língua.
Tem parceria com universidades no país e no exterior e
com organizações internacionais. Coordena e desenvolve um grande número de programas de bolsas de
estudo e de programas preparatórios para ingresso em
universidades. Anualmente, mais de 4.000 alunos do IIK
preparam-se para ingressar na universidade ou na vida
profissional na Alemanha pondo em prova o idioma.

O IIK

N oferece todo mês cursos de alemão em 10 níveis diferentes (A1 – C1)
N organiza programas universitários especiais e
intermedia vagas para cursos universitários
N mantém um grande centro de testes para as provas
TestDaF, telc-, WiDaF, TOEFL, TOEIC, GMAT, entre outros.
N oferece vários serviços:
• Alojamento (em famílias, apartamentos, alojamento
compartilhado)
• Assessoria e assistência acadêmicas
• Ajuda na candidatura a uma vaga numa universidade
• Apoio em assuntos relacionados à obtenção do visto
• Seguro de saúde
• Atividades de lazer e programa cultural diversificados
• Transporte do aeroporto ou da estação de trem em
Düsseldorf ou Berlim
• WiFi rápido e gratuito em todos os centros de treinamento
• Whiteboards interativos e ensino apoiado por tablet
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O PROGRAMA

OPÇÃO 1: PREPARAÇÃO
PARA O CURSO UNIVERSITÁRIO (6 MESES)

O PROGRAMA

REQUISITOS
Antes do início do programa, devem ter sido
consultadas as assessorias acadêmicas no
país de origem e preenchidas as respectivas
exigências para um curso superior na Alemanha. Dependendo do nível de conhecimento da
língua alemã, o programa pode ser reduzido
ou prolongado até 6 meses.
O preço aumenta ou diminui respectivamente

Início todo mês entre janeiro e março ou agosto e
outubro (dependendo do semestre de ingresso na
universidade: semestre de inverno ou verão)
N Acompanhamento intenso já antes da
chegada (controle da admissão na
Alemanha)
N Otimização dos documentos de candidatura a uma vaga numa universidade
e das chances de obter uma vaga numa
universidade alemã (depois de aprovação
de todas as provas necessárias)
N Ajuda na obtenção de visto junto à
embaixada
N Envio dos documentos do visto por DHL/UPS
N Transporte do aeroporto ou da estação de
trem para o local do curso
N Curso de alemão de 600 horas com aulas
de 45 min. (50 aulas dedicadas ao TestDaF ou ao treinamento para DSH) e provas
intermediárias
N 10 horas com aulas de 45 min. de treinamento individual
N Taxa para a prova e garantia de vaga para
prova TestDaF ou DSH ou TestAS (se
necessário)
N Encontros periódicos com assessor
próprio
N Apoio na procura de vaga e candidatura
a uma vaga numa universidade (seleção
dos cursos, verificação dos documentos,
chamadas telefônicas)
N Acompanhamento pessoal e relatório
mensal opcional com resultados dos testes e estimativa dos professores para pais
ou entidades oficiais
N seguro de saúde
6 meses
5.200 €

CURSINHO DE EQUIPARAÇÃO
Caso não seja possível uma admissão direta
no nível superior, o IIK também prepara para
o ingresso num cursinho de equiparação
(Studienkolleg).
Consulte-nos para obter mais detalhes
PRAZO DE INSCRIÇÃO
O mais tardar dois meses antes do início
desejado. Para mais informações e a inscrição
online:
deutschlandstudium.de
studium@iik-deutschland.de

OPÇÃO 3:
PACOTE DE PROVAS
C1 + TESTDAF OU DSH
N Aprox. 150 horas de aula / 4 semanas
N Curso de alemão intensivo C1
a partir de 495 €
N Preparação para prova, incluindo prova
simulada
a partir de 350 €
N Prova
a partir de 195 €

OUTRAS ATIVIDADES

REQUISITOS
Admissão para este programa só mediante
comprovante do nível acadêmico B2. No
caso de nível mais baixo, prolonga-se a
duração do curso (preço adicional de 475 €
por mês).

ASSESSORIA ACADÊMICA
NO PAÍS DE ORIGEM

N Elaboração de um plano acadêmico
pessoal a partir do ensino médio até o
ingresso na universidade
N Incluindo assessoria online (via Skype ou
Adobe Connect)
N Apoio e assessoria na procura e candidatura a uma vaga
150 €
Importância é reembolsada com a inscrição em um
programa preparatório de no mínimo 2 meses de
duração.

PRAZO DE INSCRIÇÃO
Apresentação dos documentos 2 meses
antes da data desejada da prova.

OPÇÃO 2:
CURSO DE ALEMÃO
(1 – 12 MESES)

ASSESSORIA ACADÊMICA
NA ALEMANHA

N Curso intensivo de alemão como língua
estrangeira: 100 horas de aula por mês
(também como curso de verão)
a partir de 475 €
IMPORTANTE
É possível iniciar todo mês
Duração: 1 – 12 meses
Curso individual
Curso subsequente
Exemplo de preço:
6 meses / 600 horas de aula
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N Apoio e assessoria na procura e
candidatura a uma vaga
N Verificação dos documentos
N Consultorias pessoais
a partir de 50 €

ALOJAMIENTO

495 €
475 €

Quarto numa família ou num apartamento
compartilhado com outros estudantes com
cozinha/banheiro comunitários
4 semanas
485 €
6 meses
2.910 €

2.870 €
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INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E.V.
EM DÜSSELDORF E BERLIM
N Línguas estrangeiras
N Aperfeiçoamento profissional e treinamento complementar
N Serviços a empresas
N Provas internacionalmente reconhecidas

LOCALIDADE EM DUSSELDORF
IIK DÜSSELDORF
Eulerstr. 50
40477 Düsseldorf / Alemanha
Tel.: +49 211 566 22-0
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de
f facebook.com/iikduesseldorf
l twitter.com/iikduesseldorf
n flickr.com/photos/iik-duesseldorf
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Seg. – Sex.: 8 – 19 horas

LOCALIDADE EM BERLIM
IIK berlinerID
Oudenarder Str. 16
13347 Berlin / Alemanha
Tel.: +49 30 46 30 39 59
info@iik-berlinerid.de
iik-berlinerid.de
f facebook.com/berlinerID

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Seg. – Sex.: 8 – 19 horas

CONTAMOS COM A SUA VISITA !
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