As oportunidades
Berlim, cidade que pulsa no centro da Europa
A capital da Alemanha, laboratório do futuro, expressa uma história cheia
de mudanças e desenvolvimentos ultramodernos, onde a arte interage
com a cultura pop e o Ocidente e Oriente se encontram de uma maneira
efervescente. Berlim atrai os jovens principalmente com o seu charme, sua
creatividade e vivacidade, além de contar com 14 universidades públicas e
19 particulares nas quais estudam cerca de 135 mil alunos.

Liberdade e internacionalismo
A Freie Universität Berlin tornou-se uma alternativa à antiga Berliner Universität, que encontrava-se na então Berlim Oriental, regida por um governo comunista. Foi fundada com ajuda internacional em 1948 nas áreas
verdes da região sudoueste de Berlim. Preza sua tradição, mantendo-se
fiel ao lema em latim incluído em seu brasão: Veritas, Justitia, Libertas.

Universidade de Excelência
A Freie Universität de hoje, com mais de 32.000 estudantes, encontra-se
em uma competição bastante criativa com as universidades mais renomadas da Europa e de todo o mundo. A Universidade pertence às nove
universidades que foram premiadas em 2007 no âmbito da iniciativa
de excelência ocorrida na Alemanha. De todas as universidades alemães
ela encontra-se no topo no que diz respeito às áreas de humanidades e
ciências sociais.

Testemunhos de nossos alunos
Lia (19, Rio de Janeiro) estuda Administração
Berlim é a cidade dos sonhos de qualquer estudante!
Gente do mundo inteiro, muita cultura, festa, preços
acessíveis, infra-estrutura... Inclusive uma das melhores
faculdades do país. Basta passar um dia na Freie Universität para entender porque ela é excelente: ela tem um campus moderno
e agradável, bibliotecas, salas bem equipadas, aulas opcionais de esporte
e línguas, professores bem preparados e disponíveis, inclusive oferecendo
aulas de reforço para alunos estrangeiros e muitas opções de cursos!

Gracielle (30, Rio de Janeiro) faz mestrado em
Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos
Escolhi Berlim porque é grande, internacional e muito
viva! Escolhi a FU porque além de internacional, é livre, e
lá eu posso desenvolver meu projeto. Principalmente no
Instituto Latino-Americano, onde o Brasil tem muita importância e praticamente qualquer projeto da área pode ser desenvolvido. Só pra melhorar,
a FU foi eleita a melhor universidade alemã em Humanas esse ano, o que
enriquece ainda mais meu currículo. Depois de menos de dois meses aqui,
já me sinto em casa na FU e em Berlim!

Pedro (25, São Carlos), doutorando em Química
Estudos gratuitos
Em Berlim, tradicionalmente, o curso de graduação é gratuito. A cada
semestre, os estudantes da Freie Universität pagam apenas uma taxa de
270 € pela matrícula e, com isso, podem se locomover gratuitamente usando todos os meios de transporte público na cidade e nos seus arredores.

Na Freie Universität estou conseguindo desenvolver em
pouco tempo o que eu levaria muito tempo se estivesse
no Brasil. Estou podendo usufruir da oportunidade de
aprofundamento teórico, coleta e tratamento de dados da
parte experimental da minha tese. Aqui posso ter o contato direto com os
equipamentos e a pronta colaboração de especialistas no tratamento dos
dados. Além disso, os alemães, ao contrário das minhas expectativas, têm
se mostrado um povo muito receptivo.

Carolina (19, Rio de Janeiro) estuda Economía
Política
Se você procura liberdade e formação acadêmica de
qualidade por um preço acessível, essa é a cidade certa.
Na faculdade todos chegam com a mesma vontade de
aprender e conhecer pessoas novas, mas nem tudo vai a mil maravilhas.
É claro que surgem problemas, obstáculos a se ultrapassar. Por essa razão
que um grupo de pessoas capacitadas fica à sua disposição, no caso de
qualquer dúvida e pedido de ajuda. Incrível é como isso funciona bem!
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Oferta curricular da Freie Universität Berlin

Bacharelado pluridisciplinar
Disciplinas principais

Currículos de Bacharelado
Bacharelado monodisciplinar

A candidatura à matrícula
Estudar com o Abitur
Quem concluiu o Abitur pode concorrer em grau de igualdade com os
candidatos alemães. Para todos os currículos universitários as candidaturas devem ser apresentadas diretamente à Freie Universität Berlin. Apenas
no que diz respeito às disciplinas de farmácia, medicina e medicina veterinária as candidaturas devem ser apresentadas a Zentrale Vergabestelle für
Studienplätze (www.zvs.de).

Estudar com o IB
Quem possui o International Baccalaureate deve se candidatar através de
uni-assist (www.uni-assist.de). Caso o seu IB seja reconhecido como equivalente do Abitur, a candidatura será encaminhada para a Freie Universität
Berlin.

Conhecimentos da língua
Os conhecimentos da língua alemã devem ser o nível do Abitur. Além
disto devem ser comprovados para muitos currículos os conhecimentos
da língua inglesa (no mínimo TOEFL IBT 80 p). Alguns cursos exigem um
nível mais avançado de inglês ou de outros idiomas estrangeiros.

Períodos de inscrições
Em geral os cursos começam no semestre de inverno (no mês de Outubro). Apenas podem ser iniciados no semestre de verão (no mês de Abril)
os estudos de Biologia, Bioquímica, Farmácia, Informática e Química. A
fase de inscrição termina no dia 15 de julho para o semestre de inverno,
para o semestre de verão no dia 15 de janeiro.

Contato
Stefanie Böhler
Freie Universität Berlin
Abt. IV – Dept. de Assuntos Exteriores
Kaiserswerther Str. 16–18
14195 Berlin, Alemanha
stefanie.boehler@fu-berlin.de
www.fu-berlin.de/escolasalemas

Altertumswissenschaften Ciências da Antigüidade:
Ägyptologie Egiptologia
Altorientalistik Orientalismo Antigo
Klassische Archäologie Arqueologia Clássica
Prähistorische Archäologie Arqueologia da Pré-história
Vorderásiatische Archäologie Arqueologia do Antigo Oriente Médio
Betriebswirtschaftslehre Administração
Biochemie Bioquímica
Bioinformatik Informática biológica
Biologie Biologia
Chemie Química
Chinastudien/Ostasienwissenschaften /
Sinologia/Estudos da Ásia Oriental
Erziehungswissenschaft: Bildung, Erziehung, Qualitätssicherung /
Educação: Formação, Educação, Garantia de qualidade
Frankreichstudien Estudos Francófonos
Geographische Wissenschaften Ciências Geográficas
Geologische Wissenschaften Ciências Geológicas
Geschichte und Kultur des Vorderen Orients /
História e Cultura do Oriente Médio:
Arabistik Ciências árabes
Iranistik Iranística
Islamwissenschaft Islamística
Semitistik Semitística
Turkologie Turcologia
Informatik Informática
Italienstudien Estudos Italianos
Japanstudien/Ostasienwissenschaften /
Estudos Japoneses/Estudos da Ásia Oriental
Koreastudien/Ostasienwissenschaften /
Estudos Coreanos/Estudos da Ásia Oriental
Mathematik Matemática
Meteorologie Meteorologia
Physik Física
Politikwissenschaft Ciências Políticas
Psychologie Psicologia
Volkswirtschaftslehre Economia

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft /
Literatura Geral e Comparada
Deutsche Philologie Filologia Alemã
Englische Philologie Filologia Inglesa
Filmwissenschaft Estudos de Cinema
Französische Philologie Filologia Francesa
Geschichte História
Griechische Philologie Filologia Grega
Grundschulpädagogik Pedagogia de Educação Primária
Italienische Philologie Filologia Italiana
Judaistik Estudos Judaicos
Kunstgeschichte História da Arte:
Allgemeine Kunstgeschichte História Geral da Arte
Kunstgeschichte Südasiens História da Arte da Ásia do Sul
Ostásiatische Kunstgeschichte História da Arte da Ásia Oriental
Lateinische Philologie Filologia Latina
Neogräzistik Estudos Neohelenicos
Niederländische Philologie Filologia Holandesa
Nordamerikastudien Estudos da América do Norte
Philosophie Filosofia
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft /
Ciências de Publicidade e Comunicação
Sozialkunde/Politikwissenschaft Ciências Sociais / Ciências Políticas
Sozial- und Kulturanthropologie Antropologia Social e Cultural
Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik /
Filologia Hispânica e Latino-Americana
Theaterwissenschaft Ciência Teatral
Possíveis combinações das disciplinas
www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/grundstaendige/

Currículos de mestrado
www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/master/

Currículos com outros exames
Pharmazie (Staatsprüfung) Farmácia (Exame Estatal)
Rechtswissenschaft (1. juristische Prüfung)
Direito (Primeiro Exame Jurídico)
Veterinärmedizin (Staatsprüfung) Medicina Veterinária (Exame Estatal)

Currículos de Medicina
Charité – Universitätsmedizin Berlin (Entidade associada à Freie
UniversitätBerlin e à Humboldt-Universität zu Berlin)
www.charite.de/studium
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