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Programa de Estudo e Estágio

Você, brasileiro, quer estudar ou estagiar na Alemanha? O UAS7 oferece a possibilidade de
experimentar a educação orientada à prática nas sete universidades membros de ciências
aplicadas da Alemanha. A oportunidade está disponível para alunos de graduação e de pósgraduação de nossas universidades parceiras no Brasil.
O aluno tem a possibilidade de escolher entre as três linhas diferentes de programas, as quais
correspondem as sete principais universidades na Alemanha. Ele pode estudar e/ou estagiar em
Berlin, Bremen, Cologne, Hamburg, Munich, Münster ou Osnabrück, tendo que escolher se deseja
estudar por um semestre através do nosso programa de estudos (Study Program - SP), de estágio
(Internship Program - IP) ou se deseja combinar a experiência de estudo e estágio (Study and
Internship - SIP) por um ano. No site oficial é possível encontrar mais informações.
Para isso acesse o link: https://www.uas7.org/en/sip
Em caso de alguma dúvida, acesse o FAQ – Perguntas Frequentes, ele pode te ajudar. Se você
ainda tiver qualquer dúvida, nos envie um e-mail:
info@uas7.org
praktikant@uas7.org (representante brasileiro)

Universidades membros do UAS7
Os 7 membros do UAS7 estão entre as principais universidades alemãs de ciências aplicadas e
possuem alta qualidade de ensino, excelência na pesquisa aplicada e elevado grau de
internacionalização.
Todas as universidades UAS7 oferecem uma ampla gama de cursos de bacharelado e mestrado,
oferecendo amplo suporte de carreira para os estudantes. A candidatura tem como foco
desempenhar um papel importante nas áreas de desenvolvimento de programas de estudo, na
seleção de professores e na pesquisa.
Estamos continuamente desenvolvendo programas de estudo inovadores, que abordam questões
sociais que precisam ser resolvidas ou mesmo trabalhadas, para suprir as lacunas de habilidades
(skills gap). Os assuntos variam de engenharia e economia a energias renováveis, design e
educação musical. O corpo docente da UAS está envolvido com atividades empresariais e não
necessariamente possui experiência acadêmica.
Para mais informações: Universidades UAS7

7 locais pela Alemanha
As sete instituições membros do UAS7 estão localizadas na Alemanha: leste, oeste, norte e sul.
Situadas nas quatro maiores cidades da Alemanha, bem como em três grandes centros universitários,
o UAS7 conecta lugares e regiões vibrantes.

Programas de Graduação e Pós-Graduação
O UAS7 Alliance oferece programas de graduação e pós-graduação em uma ampla variedade de
campos de educação para alunos que buscam seu diploma. No nível de pós-graduação grande
parte dos programas são ministrados inteiramente em inglês.
As instituições membros do UAS7 são universidades alemãs de ciências aplicadas credenciadas. Os
diplomas das universidades UAS7 serão reconhecidos internacionalmente.
Para mais informações: Programas de Graduação e Pós-Graduação

Programas de Doutorado
As universidades alemãs de ciências aplicadas não podem conceder graus de doutorado. No
entanto, nossas universidades oferecem programas de doutorado em cooperação com outras
universidades e parceiros institucionais. Todas as universidades membros oferecem aos
candidatos de doutorado oportunidades de networking e ofertas adicionais para adquirirem
competências necessárias.
Para mais informações: Programas de Doutorado

Visão geral do programa
Study Program (SP)
Estude em uma universidade UAS7 e experimente a abordagem da nossa educação orientada a
prática por um período de bacharelado. É recomendado que você fale alemão, mas caso não fale,
você pode escolher entre uma ampla variedade de aulas ministradas em inglês.
A maioria dos alunos que passam um semestre em uma universidade do UAS7 como estudantes
visitantes ou mesmo intercambistas, podem transferir seus créditos de volta para sua instituição
de origem. Recomendamos falar com seu orientador sobre a escolha antes de viajar para a
Alemanha.
Na Alemanha o "semestre de verão" vai de março a julho e o "semestre de inverno" de outubro a
fevereiro. Uma boa opção é se inscrever em um curso intensivo de alemão antes do início do
semestre ou mesmo durante o semestre - quanto mais cedo você se inscrever, melhor.

Para a sua inscrição no Programa de Estudos ou no Programa de Estágios e Estudos, você terá
que realizar uma seleção de cursos possíveis para fazer durante o seu período de estudos em uma
universidade UAS7.
Para mais informações sobre os cursos: Escolha seu curso

Internship Program (IP)
O Programa de Estágio é projetado para alunos interessados em oportunidades de pesquisa
prática no qual os membros do corpo docente do UAS7 permitem que os participantes da IP
trabalhem junto com as equipes dos laboratórios e institutos de pesquisa do campus de uma das
universidades UAS7. Na maioria dos casos, o crédito acadêmico pode ser emitido para estágios
concluídos com êxito. Documentação apropriada também pode ser fornecida para estagiários que
buscam co-op education (aprendizado que alterna educação em sala de aula com experiência
prática de trabalho) em vez de crédito acadêmico em suas instituições de origem.
Os estágios de pesquisa têm duração de 2 a 6 meses. A duração e o tempo exatos de seu estágio
de pesquisa são determinados pelo professor que oferece o estágio, mas em muitos casos há
alguma flexibilidade.
Para mais informações sobre os estágios: Encontre estágios

Study & Internship Program (SIP)
Passe o inverno alemão estudando em um campus membro do UAS7 e, em seguida, adicione um
estágio. Você pode escolher entre duas opções de programa:
SIP Company: Após o término do período de estudos, você fará estágio em uma empresa na
Alemanha. Você é responsável por encontrar seu próprio estágio - nossos professores ficarão
felizes em ajudá-lo. Você pode começar a se inscrever para estágios após sua chegada na
Alemanha.
SIP Lab: Após a conclusão do seu semestre de estudos você será colocado em um laboratório da
universidade UAS7 para um estágio de pesquisa. Se você quiser fazer seu estágio em um de
nossos laboratórios, terá que se candidatar a uma vaga com sua inscrição no programa.
Para mais informações sobre os estágios: Encontre estágios

Você pode escolher aulas de inglês para o seu semestre de estudo, se você não falar alemão:
Encontre Cursos de Inglês

Linhas do Programa
NOTA IMPORTANTE
SOBRE ELEGIBILIDADE:
O Programa de Estudo e Estágio (SIP)
UAS7 está aberto apenas a alunos
matriculados em instituições parceiras.
Atualmente, são: UNISINOS e PUCRS.

Estudo na Alemanha (SP):
Duração

Cerca de 5 meses;

Prazos de
inscrições

15 de fevereiro para o semestre de estudo entre setembro-fevereiro;

UAS7
campus

01 de outubro para o semestre de estudo entre março-agosto;

Berlin / Bremen / Cologne / Hamburg / Muenster / Munich / Osnabrueck

Você pode escolher cursos em inglês ou alemão. Para encontrar os cursos

Campos
de
estudo

disponíveis em inglês, acesse: Find English taught Courses
Para encontrar os cursos disponíveis em alemão, você deverá entrar no site das
universidades e pesquisar pelas opções: Choose Your Courses for SP and SIP

Bolsa de viagem de 1000 €;

Benefícios

Taxa de matrícula dispensada;
Acesso a cursos de idiomas;
Suporte de mentor para o aluno;
Atividades recreativas organizadas;

Estágio na Alemanha (IP):
Duração

De 2 a 6 meses;

Prazos de
inscrições

15 de fevereiro para o semestre de estudo entre setembro-fevereiro;
01 de outubro para o semestre de estudo entre março-agosto;

UAS7
campus

Berlin / Bremen / Cologne / Hamburg / Muenster / Munich / Osnabrueck

Campos
de
estudo

Para encontrar os estágios disponíveis, acesse: Find Internship

Bolsa de viagem de 1000 €;
Colocação de estágio;

Benefícios

Acesso a cursos de idiomas;
Outros benefícios disponíveis para estudantes de intercâmbio no campus UAS7
anfitrião.

Estudo e Estágio na Alemanha (SIP):
Duração

Prazos de
inscrições
UAS7
campus

Semestre de estudo: Cerca de 5 meses;
Colocação de estágio: De 3 a 6 meses;
15 de fevereiro para o semestre de estudo entre setembro-fevereiro;
01 de outubro para o semestre de estudo entre março-agosto;
Berlin / Bremen / Cologne / Hamburg / Muenster / Munich / Osnabrueck

Você pode escolher cursos em inglês ou alemão. Para encontrar os cursos

Campos
de
estudo

disponíveis em inglês, acesse: Find English taught Courses
Para encontrar os cursos disponíveis em alemão, você deverá entrar no site das
universidades e pesquisar pelas opções: Choose Your Courses for SP and SIP

Bolsa de viagem de 1000 €;
Taxa de matrícula dispensada;

Benefícios

Acesso a cursos de idiomas;
Suporte de mentor para o aluno;
Atividades recreativas organizadas;

Aplicação
Prazos
15 de fevereiro para SP, IP e SIP:
Programa de Estudos (Study Program - SP), Programa de Estágio (Internship Program - IP) e
Programa de Estudos e Estágio (Study and Internship - SIP) com início no outono do mesmo ano.
15 de outubro para SP e IP:
Programa de Estudos (Study Program - SP) e Programa de Estágio (Internship Program - IP) com
início na primavera do ano seguinte.

Bolsa de Viagem
Os candidatos concorrentes receberão uma bolsa de viagem de 1.000 € para cobrir as despesas
de viagens transatlânticas. Nenhuma inscrição adicional para a Bolsa de Viagem UAS7 é
necessária já que todos os candidatos a quaisquer linhas do programa serão considerados
automaticamente. Os candidatos serão notificados sobre a aceitação do programa e da bolsa
simultaneamente. Os beneficiários da Bolsa de Viagem UAS7 receberão o prêmio da universidade
anfitriã após chegarem à Alemanha.
Leia atentamente as informações a seguir sobre os documentos de elegibilidade e de inscrição
antes de se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com
info@uas7.org.
https://www.uas7.org/en/sip/apply

Elegibilidade
Requisitos Gerais de Elegibilidade:
As linhas do programa estão abertas para alunos de graduação em tempo integral com boa
situação acadêmica e atualmente matriculados em um programa de graduação em uma de nossas
universidades parceiras no Brasil (UNISINOS, PUCRS). O Programa de Estágio também é elegível
para alunos de pós-graduação.
Os alunos precisam estar matriculados no segundo ano em uma das áreas que compreendem os
campi do UAS7 - engenharia, ciências, ciências da vida, negócios, gestão, economia, arquitetura,
arte, design, jornalismo ou serviço social.
A aplicação completa deve ser submetida até ao respetivo prazo.

Requisitos de elegibilidade específicos para Programa de Estágio (IP) e Programa de Estudos e
Estágio (SIP):
Experiência prévia de laboratório (acadêmica ou não);
Fluência em inglês suficiente para desempenhar suas funções em um ambiente de trabalho
científico internacional;
Demonstrar preparação e possuir pré-requisitos para atuar no estágio proposto;
Além desses critérios básicos, consulte as exigências e pré-requisitos listados na descrição do
projeto que for selecionado.

Outras notas sobre elegibilidade:
Os candidatos aplicados precisam possuir um excelente histórico de desempenho acadêmico
(mínimo US GPA de 3,0 ou equivalente), competências linguísticas adequadas para o curso que
lhe foi proposto na Alemanha, apoio sólido de consultorias acadêmicos e do Escritório de
Internacionalização, um plano de estudo bem elaborado e a Declaração de Motivação.
Conhecimento de alemão não é um requisito para o Programa de Estudos e Estágios (SIP)! Você
tem a opção de escolher aulas de inglês em todas as instituições membros. O idioma requisitado
no trabalho referente a estágios de pesquisa também é o inglês.
No entanto, o conhecimento básico de alemão é útil para a vida cotidiana na Alemanha. Para os
alunos que se aplicarem no programa SIP, o alemão é altamente recomendado pois aumenta suas
chances de encontrar uma vaga em uma empresa alemã.

Documentos de Candidatura
Programa de Estudo (SP)
A SER ENVIADO PELO REQUERENTE:
Formulário de Candidatura: Preencha o Formulário de Candidatura e não se esqueça de assinar!
Você pode assinar eletronicamente ou manualmente, imprimindo e digitalizando o documento
com sua assinatura.
Baixe aqui o Formulário de Candidatura
Resume: Currículo.

Carta de Motivação: Por favor, descreva suas razões para se candidatar ao SP, sua preparação
para este programa, incluindo trabalho acadêmico, atividades extracurriculares relevantes e
outras experiências, e preparação para o idioma alemão (se houver). Você deve explicar como a
experiência em uma universidade alemã de ciências aplicadas irá reforçar seus objetivos
acadêmicos e profissionais.
Plano de estudo: Classifique até três universidades UAS7 que você gostaria de frequentar em
ordem de preferência. Classificar mais de uma universidade aumenta sua chance de aceitação.
Para cada universidade, liste as possíveis aulas a serem cursadas.
Baixe aqui o Plano de Estudos

A SER ENVIADO PELA EQUIPE DA UNIVERSIDADE:
Declaração de Apoio (orientador do Escritório de Internacionalização).
Baixe aqui a Declaração de Apoio
Carta de recomendação (professor).
Avaliação do Idioma - opcional (instrutor de idioma): Recomendado para todos os candidatos
com algum conhecimento de alemão, não obrigatório para candidatos sem conhecimento de
alemão. Os candidatos cujo primeiro idioma não seja o inglês, devem enviar uma avaliação de
idioma do inglês.
Baixe aqui a Avaliação do Idioma
Transcrição oficial (registro universitário): Digitalizações em PDF das transcrições enviadas por
e-mail para apply@uas7.org também serão aceitas se enviadas pelo Escritório de
Internacionalização da sua universidade ou pelo escritório de registro.

Programa de Estágio (IP)
A SER ENVIADO PELO REQUERENTE:
Formulário de Candidatura: Preencha o Formulário de Candidatura e não se esqueça de assinar!
Você pode assinar eletronicamente ou manualmente, imprimindo e digitalizando o documento
com sua assinatura.
Baixe aqui o Formulário de Candidatura
Resume: Currículo.
Carta de Motivação: Por favor, descreva suas razões para se candidatar ao SP, sua preparação
para este programa, incluindo trabalho acadêmico, atividades extracurriculares relevantes e
outras experiências, e preparação para o idioma alemão (se houver). Você deve explicar como a
experiência em uma universidade alemã de ciências aplicadas irá reforçar seus objetivos
acadêmicos e profissionais.

Plano de estudo: Classifique até três universidades UAS7 que você gostaria de frequentar em
ordem de preferência. Classificar mais de uma universidade aumenta sua chance de aceitação.
Para cada universidade, liste as possíveis aulas a serem cursadas.
Baixe aqui o Plano de Estudos

A SER ENVIADO PELA EQUIPE DA UNIVERSIDADE:
Declaração de Apoio (orientador do Escritório de Internacionalização).
Baixe aqui a Declaração de Apoio
Carta de recomendação (professor).
Avaliação do Idioma - opcional (instrutor de idioma): Recomendado para todos os candidatos
com algum conhecimento de alemão, não obrigatório para candidatos sem conhecimento de
alemão. Os candidatos cujo primeiro idioma não seja o inglês, devem enviar uma avaliação de
idioma do inglês.
Baixe aqui a Avaliação do Idioma
Transcrição oficial (registro universitário): Digitalizações em PDF das transcrições enviadas por
e-mail para apply@uas7.org também serão aceitas se enviadas pelo Escritório de
Internacionalização da sua universidade ou pelo escritório de registro.

Programa de Estudo e Estágio (SIP):
A SER ENVIADO PELO REQUERENTE:
Formulário de Candidatura: Preencha o Formulário de Candidatura e não se esqueça de assinar!
Você pode assinar eletronicamente ou manualmente, imprimindo e digitalizando o documento
com sua assinatura.
Baixe aqui o Formulário de Candidatura
Resume: Currículo.
Carta de Motivação: Por favor, descreva suas razões para se candidatar ao SP, sua preparação
para este programa, incluindo trabalho acadêmico, atividades extracurriculares relevantes e
outras experiências, e preparação para o idioma alemão (se houver). Você deve explicar como a
experiência em uma universidade alemã de ciências aplicadas irá reforçar seus objetivos
acadêmicos e profissionais.
Plano de Estudo / Plano de Estudo e Estágio:
Para empresa SIP
Para Laboratório SIP

Para empresa SIP: Preencher apenas o Plano de Estudos: Classifique até três universidades
UAS7 que você gostaria de frequentar em ordem de preferência. Classificar mais de uma
universidade aumenta sua chance de aceitação. Para cada universidade, liste as possíveis
aulas a serem cursadas.
Para Laboratório SIP: Preencha o Plano de Estudo e Estágio: Classifique até três
universidades UAS7 que você gostaria de frequentar e até três projetos de estágio em
ordem de preferência. Classificar mais de um projeto aumenta sua chance de aceitação. Por
favor, liste as possíveis aulas para fazer.
Baixe aqui o Plano de Estudos
Baixe aqui o Plano de Estudo e Estágio

A SER ENVIADO PELA EQUIPE DA UNIVERSIDADE:
Declaração de Apoio (orientador do Escritório de Internacionalização).
Baixe aqui a Declaração de Apoio
Carta de recomendação (professor).
Avaliação do Idioma - opcional (instrutor de idioma): Recomendado para todos os candidatos
com algum conhecimento de alemão, não obrigatório para candidatos sem conhecimento de
alemão. Os candidatos cujo primeiro idioma não seja o inglês, devem enviar uma avaliação de
idioma do inglês.
Baixe aqui a Avaliação do Idioma
Transcrição oficial (registro universitário): Digitalizações em PDF das transcrições enviadas por
e-mail para apply@uas7.org também serão aceitas se enviadas pelo Escritório de
Internacionalização da sua universidade ou pelo escritório de registro.

Processo de Candidatura
Leia as informações sobre elegibilidade e o processo de inscrição com atenção;
Preencha e assine o Formulário de Candidatura;
Dependendo da sua escolha de programa, preencha o Plano de Estudo, o Plano de Estágio ou
o Plano de Estudo e Estágio, respectivamente; considere entrar em contato com seus
consultores em suas instituições locais para discutir opções de transferência de crédito;
Prepare seu currículo e carta de motivação;
Peça ao seu orientador do Escritório de Internacionalização para preencher a Declaração de
Apoio e enviá-la diretamente para o UAS7 (apply@uas7.org);
Peça a um de seus professores para escrever uma carta de recomendação e fazer com que
enviem diretamente para UAS7 (apply@uas7.org);

Envie sua transcrição oficial para o UAS7 New York Office pelo University Registrar
(transcrições em PDF serão aceitas se enviadas pelo Escritório de Internacionalização ou pelo
Registrar's Office para apply@uas7.org);
Depois de juntar todos os documentos necessários, envie-os para apply@uas7.org como
anexos (digitalizados) (incluindo assinaturas) em um único e-mail. Cada documento deve ser
um único arquivo pdf. Não envie jpg ou outros tipos de arquivo;
Certifique-se de enviar todos os documentos até o respectivo prazo.

BERLIN SCHOOL OF
ECONOMICS AND LAW

BREMEN CITY UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

HAMBURG UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

TH KÖLN UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

HM HOCHSCHULE MÜNCHEN
UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES

FH MÜNSTER - UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

OSNABRÜCK UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Informações Adicionais
Endereço postal para transcrições oficiais:
UAS7 NY, Rm. 1508
871 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
Para mais informações sobre o Study & Internship Program (SIP):
https://www.uas7.org/en/sip
Segue abaixo os contatos:
Para fazer perguntas e tirar suas dúvidas:
info@uas7.org
praktikant@uas7.org (representante brasileiro)
Por gentileza, utilize "UAS7 Study & Internship Program" como assunto.
Para aplicação: apply@uas7.org
Fique a vontade para nos ligar ou enviar uma mensagem. Ficaremos felizes em responder
quaisquer dúvidas que possam surgir.
Nossas redes sociais:

