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    Tübingen se encontra no sul da Alemanha, a

cerca de 30 km de Stuttgart. É uma tradicional

cidade universitária, aproximadamente um terço

dos seus 89.000 habitantes é estudante. Embora

antiga (fundada em 1078) a cidade está muito bem

preservada e além disso conta com diversos pubs,

cafés, cinemas, museus e vários eventos culturais

durante o ano todo para aproveitar o tempo

livre. Ao longo do ano, a temperatura varia de

-2°C a 24°C e raramente é inferior a -9°C ou

superior a 30°C.

Tübingen

Universität Tübingen
    Fundada no ano de 1477, a Universidade de

Tübingen está entre as principais universidades do

mundo e apoia valores da liberdade de pesquisa e

academia, a liberdade de expressão, a igualdade e o

respeito pela dignidade. A universidade, seus

pesquisadores e professores são premiados, entre   

os quais se encontram onze vencedores do   

Prêmio Nobel. Em 2019, foi eleita como uma das onze

universidades de excelência da Alemanha

(Exzellenzuniversitäten). Oferece cursos nas               

áreas de teologia protestante e católica,                    

direito, medicina, humanidades, ciências                      

sociais e econômicas e ciências.



https://alchetron.com/Mittweida

    Fundada no mês de maio de 1867 e universidade

desde 1969, a Mittweida University of Applied Sciences

é uma universidade estadual que oferece cursos de

graduação e pós-graduação em uma vasta gama de

disciplinas. Possui cerca de 7000 alunos e nos

últimos 150 anos formou aproximadamente 80.000

alunos de mais de 40 países diferentes. Possui as

faculdades de Ciências da Engenharia, Ciências       

da Computação Aplicadas e Biociências,     

Engenharia Industrial, Ciências Sociais e       

Ciências dos Meios de Comunicação. 

Mittweida University of

Applied Sciences

Mittweida
    É um pequena cidade do estado alemão da

Saxônia, localizada a 60 km de Dresden. Sua

população é de aproximadamente 16.000

pessoas, das quais cerca de 7.000 são

estudantes. Tudo na cidade é próximo, você

pode caminhar para quase todos os lugares

em menos de 15 minutos. Logo você irá

apreciar a atmosfera amigável da cidade e da

universidade e se sentirá muito em casa em

Mitweida. A temperatura da cidade durante o

verão varia entre 10°C e 22°C, enquanto que

no inverno varia entre -3°C                           

e 2,5°C. 

https://www.uni-assist.de/en/tools/uni-assist-universities/detail/hochschule/461/



Alimentação Outros Total Total (R$)*

215 €

250 €

Alojamento

250 €

165 €

165 €

150 €

630 €

565 €

R$ 2.872,00

R$ 2.576,00

Custo de Vida Mensal Aproximado

Tipo de Auxílio
- Durante o período de intercâmbio, o aluno não paga a mensalidade na

Univates nem na instituição de destino. Pode, ainda, em seu retorno ter

aproveitamento gratuito das disciplinas cursadas no exterior (consulte a

Diretoria de Relações Internacionais).

 

- A Mittweida University of Applied Sciences oferece bolsa de 320,00 euros

mensais, durante cinco meses, administrada pelo aluno da Univates.

Alojamento
   As Universidades possuem alojamento estudantil, onde os alunos

podem permanecer, mediante requerimento e pagamento mensal.

*Cotação do euro turismo - 15/04/2019



Visto para a

Alemanha
     Os alunos brasileiros não precisam de visto para entrar na Alemanha,

apenas da carta de aceite fornecida pela instituição de destino. Porém, o

aluno tem um prazo de 90 dias, após a entrada no país, para encaminhar o

pedido de autorização de residência, para que ele possa permanecer no

por todo o semestre de intercâmbio. Para mais informações acesse o

"Manual de solicitação - Visto Alemanha" 

Contato

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Universität Tübingen

Mittweida University of Applied Sciences
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/5/0_47933900_1555013029.pdf
https://uni-tuebingen.de/
https://www.hs-mittweida.de/

