STUDIENBRÜCKE HEIDELBERG
Curso de iniciação para estudos em nível superior na Alemanha:
Iniciação universitária, curso de alemão e programação cultural em Heidelberg
de 24 de outubro a 5 de novembro de 2016
(saída do Brasil no dia 22 de outubro e regresso no dia 6 de novembro)

Universidade de Heidelberg

O PASCH no Brasil oferece quatro bolsas parciais para alunas e alunos das escolas parceiras
PASCH do Goethe-Institut no Brasil.
 As bolsas de estudo compreendem as despesas com os cursos, atividades culturais
programadas, alojamento e alimentação, bem como seguro saúde para o período
previsto.
 As alunas e alunos participantes arcam com as despesas de viagem entre Brasil e
Alemanha.
O grupo de bolsistas desse curso será composto por alunos e alunas das escolas parceiras do PASCH na
América do Sul e será acompanhado por um representante do PASCH/Goethe-Institut da América do Sul.

Apresentação do curso:
Curso de iniciação universitária na Universidade de Heidelberg
O curso de iniciação para estudos em nível superior com duas horas-aula diárias é possível nos seguintes
cursos superiores: ciências políticas, ciências econômicas, geologia, bioquímica, física, filologia alemã
intercultural (formação de professores para alemão como língua estrangeira), ciências da tradução,
linguística computacional e musicologia.
Curso de alemão na Universidade de Heidelberg
O curso de alemão para o nível B1 consistirá de 3 a 4 horas-aulas por dia. O foco do curso são conteúdos de
relevância acadêmica e cultural relacionados ao desenvolvimento das competências no idioma. Outro

aspecto importante do curso será o desenvolvimento de um projeto por parte de cada participante
considerando competências específicas e relacionadas ao curso superior frequentado, como
apresentações ou elaboração de projeto de pesquisa. O material de ensino será fornecido aos
participantes.
Programas instrutivos adicionais na Universidade de Heidelberg
Reunião informativa organizada pela Universidade de Heidelberg sobre procedimentos, requisitos e
condições para admissão em curso superior em Heidelberg/Alemanha.
Encontro com graduandos e graduados internacionais, que relatarão sobre as suas experiências pessoais.
Programa cultural em Heidelberg e arredores
A programação cultural se orientará nos interesses dos participantes. Dessa forma, além de contemplar a
visita a um museu e uma apresentação teatral, incluirá também visita a um show musical na Halle02, uma
gincana na cidade, bem como excursões a localidades na região.
Os participantes estarão acompanhados por monitores e tutores estudantis, comumente designados
“buddys”. O objetivo é o intercâmbio ativo em alemão entre os bolsistas e os estudantes da Universidade
de Heidelberg.
Durante a sua estadia em Heidelberg, o grupo de bolsistas será acompanhado por um representante do
PASCH/Goethe-Institut da América do Sul.
Requisitos para candidatura
Poderão candidatar-se alunas e alunos das escolas parceiras PASCH do Goethe-Institut no Brasil que
 comprovem conclusão de, no mínimo, o nível A2 em alemão por meio de certificado equivalente no
ato da candidatura e
 estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio.

Serão consideradas todas as candidaturas entregues integralmente até o dia 03 de agosto de 2016 à
equipe do PASCH no Brasil através do endereço pasch@saopaulo.goethe.org

Documentação exigida:
 Formulário de apresentação e motivação
 Ficha de inscrição
 Formulário de autorização de uso de imagem, voz e nome
 Cópia do boletim escolar atual
 Cópia do certificado A2
 Cópia do passaporte (página com foto e dados do portador)

Interessados devem solicitar os formulários de inscrição junto à equipe do PASCH no Brasil: Carla
Marques (carla.marques@saopaulo.goethe.org) e Erica Colombo (erica.colombo@saopaulo.goethe.org)

