«Uma razão importante
pela qual escolhi a FAU foi que
ela está no centro da Europa
e em poucas horas posso estar
em Berlim, Praga ou Londres.»
Beatriz

Bem-vindo ao
coração da Europa

«A FAU é o trampolim perfeito para minha
carreira em uma empresa na região. Ela me
oferece muitas informações e eventos que me
apoiam no ingresso nessa carreira, e o Career
Service da FAU é uma ajuda enorme.»
Beatriz, 23, da Espanha

As cidades de Nuremberg e Erlangen estão situadas
em uma das regiões mais belas e economicamente fortes
da Europa: a Baviera, que, devido à sua localização
central, também costuma ser chamada de “o coração
de Europa”. A região metropolitana de Nuremberg é um
dos seus centros culturais, históricos e econômicos.
Além disso, sua situação geográﬁca privilegiada permite
fazer com grande facilidade excursões de ﬁm de semana
para outras cidades europeias, como Praga ou Munique
– porque Nuremberg, como ponto de cruzamento de
importantes rotas de tráfego, é o ponto de partida ideal
para viagens de carro, trem, ônibus ou avião. E também
para se chegar rapidamente aos Alpes, com suas
múltiplas opções de lazer.
Nuremberg e Erlangen não só se distinguem por sua
longa história e sua localização central, como também
por sua força econômica. A proximidade de empresas
mundialmente conhecidas, como Siemens, Audi ou
Adidas, e de start-ups inovadoras oferece ótimas
oportunidades proﬁssionais para jovens acadêmicos de
todas as áreas. Por isso, a universidade e as empresas
locais trabalham de mãos dadas. Com esses excelentes
contatos da FAU, ﬁca mais fácil você iniciar sua carreira
proﬁssional depois de formado.

A região também tem muito a oferecer para a vida
extrauniversitária: com mais de 500.000 habitantes,
Nuremberg é a maior das duas cidades e faz parte dos
destinos turísticos mais procurados da Europa. Ela se
destaca pelo seu centro histórico e os muitos oásis verdes
em meio à cidade, e está entre as cidades com a mais
alta qualidade de vida da Alemanha. Em Erlangen vivem
mais de 100.000 pessoas, das quais 25.000 estudantes
universitários. Essa alta percentagem de jovens lhe confere
um charme especial e faz de Erlangen uma cidade de
estudantes vibrante e fascinante, onde está sempre
“rolando” alguma coisa. E a vizinha Suíça Francônia,
com suas velhas ﬂorestas, campinas verdes e belíssimas
colinas é um verdadeiro paraíso natural, que convida a
escaladas, caminhadas e passeios de bicicleta.
A Baviera é conhecida mundialmente como a terra da
cerveja – e a região em torno de Nuremberg e Erlangen
não é uma exceção. A tradicional arte cervejeira de
cervejarias locais conservou-se quase inalterada nos
séculos passados. A região tem a maior concentração
de cervejarias em toda a Europa e inúmeros biergarten,
ou jardins da cerveja, que são um dos destinos de
excursão prediletos não só da população local.

Descobre o que a FAU pode fazer por ti:
www.fau.eu/study
facebook.com/fauenglish
twitter.com/FAU_Germany
Contato:
FAU Student Advice and Career Service
ibz@fau.de
www.ibz.fau.eu
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Uma região forte
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«Inicialmente, pensei que
ﬁcaria aqui só alguns meses.
Mas agora meu coração
bate pela região. Não quero
mais ir embora.»

«Quase não pude acreditar que o ensino superior na
Alemanha é realmente gratuito, apesar do excelente
nível. Aqui, só tenho de arcar com as despesas
para o meu sustento como moradia e alimentação,
por exemplo. Assim, ﬁnanciar meus
estudos ﬁca bem fácil!»

Alberto

Alberto

Alberto
24, do Brasil

FAU – a tua universidade

Beatriz
23, da Espanha

No coração da Europa, está a região onde ﬁcam
Nuremberg e Erlangen – as duas cidades que sediam a
Universidade Friedrich Alexander (FAU), fundada em 1743.
Oferecemos a mais de 40.000 estudantes do mundo inteiro
um ambiente inovador e orientado para a pesquisa, onde
você lança as bases para a uma carreira de sucesso nas
áreas de engenharia, ciências econômicas e humanas,
direito, ciências naturais e medicina.
Aproveite você também as oportunidades proporcionadas pelas nossas fortes parcerias com grandes empresas
globais como Siemens, Audi ou Adidas, e instituições
extrauniversitárias de pesquisa como o Instituto Max
Planck, os Institutos Fraunhofer ou o Instituto Helmholz.
Além disso, mantemos cooperações estreitas com mais
de 500 universidades em todo o mundo.
Como no sistema de ensino alemão não são cobradas
taxas de estudo para a maioria dos cursos, você recebe
uma formação excelente sem custos extras.

Trampolim para o sucesso
A FAU é uma das universidades mais atuantes
em pesquisa na Alemanha, e está entre os melhores
endereços do mundo. Na FAU, pesquisa e ensino estão
ligados inseparavelmente – desta forma, resultados de
pesquisas são incorporados em seminários e aulas.
Graças ao grande número de cursos e módulos
ministrados em inglês, candidatos interessados do mundo
inteiro podem estudar na FAU – principalmente em nível
de mestrado e doutorado. Se você quer melhorar o seu
alemão ou inglês, ou também aprender outros idiomas,
não precisa procurar muito. A FAU oferece cursos de
línguas que são grátis para todos os estudantes.

Alta qualidade de vida
Em comparação com outras regiões da Europa, temos
um custo de vida muito baixo. E temos também uma boa
rede de transporte público, com ônibus e trens que levam
você rápida e confortavelmente a todas as localidades
da região.
Os serviços de apoio da FAU terão prazer em orientá-lo
e ajudá-lo em todas as situações. Quer você precise de
alojamento, aconselhamento acadêmico, assessoramento
antes da sua viagem à Alemanha, treinamentos interculturais ou opções de atividades de lazer – a FAU ajuda
você a se ambientar rapidamente em sua nova morada
e conhecer novos amigos.

«Me senti como
em casa na FAU
desde o primeiro momento.
Os docentes e colegas de
faculdade me acolheram
muito bem.»
Beatriz

