
Charme internacional no Sarre
A região do Sarre fica no centro da Europa e no sudoeste da
Alemanha. Este estado federado mais pequeno da Alemanha
faz fronteira com a França e o Luxemburgo. A capital Saar-
brücken tem à volta de 180.000 habitantes e constitui o cen-
tro económico e cultural deste ponto de convergência de três
nações. O campus da Universidade do Sarre está localizado
numa zona verde de bosques nas portas da cidade de Saar-
brücken. A Faculdade de Medicina e o Hospital Universitá-
rio encontram-se a 30 km dali, em Homburg. No projeto “Uni-
versidade da Grande Região Saar-Lor-Lux“, a Universidade
do Sarre forma juntamente com Escolas Superiores na Ale-
manha, em França, no Luxemburgo e na Bélgica, uma rede
transfronteiriça.

No campus da Universidade vários cafés e o bosque cir-
cundante convidam a relaxar. O desporto universitário ofe-
rece inúmeros cursos. A tónica na vida cultural é colocada pelo
Teatro Municipal saarlandês, bem como pelos diferentes fe-
stivais de cinema e teatro. Também musicalmente são inú-
meras as possibilidades, a par com o ballet e a música clássica,
existe uma oferta viva ao nível de bares e discotecas. Quem
quiser descobrir a região, pode utilizar o passe semestral para
viajar gratuitamente de autocarro e comboio em toda a re-
gião do Sarre. O Luxemburgo e Paris estão só à distância de
entre uma a duas horas de comboio de Saarbrücken. Berlim,
Hamburgo ou Londres estão também facilmente acessíveis
de avião. As rendas de casa e os custos de vida são na região
do Sarre bastante económicos comparativamente a outros
estados federados da Alemanha.

Contacto e endereços na Internet:
International Office
Gebäude A4 4 - Campus Center
D-66123 Saarbrücken, Germany
Tel.: +49 (0)681 302-71100
Fax: +49 (0)681 302-71101 
Mail: international@io.uni-saarland.de 

Site da Universidade do Sarre: www.uni-saarland.de/en

Informações para estudantes internacionais: 
www.uni-saarland.de/orientation  

Cursos superiores internacionais: 
www.uni-saarland.de/international-study-programs

Programas de master: 
www.uni-saarland.de/en/master 

Programas de doutoramento: 
www.uni-saarland.de/international-graduate-programs

Admissão de candidatos internacionais: 
www.uni-saarland.de/application

Investigação na área da informática em Saarbrücken: 
www.cs.uni-saarland.de

Escola Europeia de Investigação em Materiais: 
www.eusmat.net

Instituto da Europa: 
www.europainstitut.de e www.mba-europe.de

Vídeos da universidade: 
www.uni-saarland.de/en/videos

Universidade da Grande Região Saar-Lor-Lux: 
www.uni-gr.eu

Site da cidade de Saarbrücken: 
www.saarbruecken.de/en St
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Estudar e fazer investigação na
Universidade do Sarre



Seja bem-vindo à Universidade do Sarre
A Universidade do Sarre no sudoeste da Alemanha é conhe-
cida internacionalmente pela investigação nas áreas da Infor-
mática, das Nanociências e das Ciências da vida. As estreitas re-
lações com a França e a tónica nas temáticas da Europa são
outras imagens de marca desta universidade.

Investigação no campus
Os cientistas na Universidade do Sarre estão em colaboração
estreita com os centros de investigação de alto nível que se en-
contram no mesmo campus e nos arredores da universidade. Só
no âmbito da Informática existem à volta de 400 cientistas a fazer
investigação no campus da Universidade em Saarbrücken; no
âmbito das Ciências da Vida, sobretudo da Medicina, da Far-
mácia e da Biologia, bem como das Ciências Naturais, conta-se
com mais de 600 investigadores. As Ciências e Técnica de Ma-
teriais com cerca de 300 investigadores constituem outras das
áreas de ponta desta Universidade. A Universidade e os Cen-
tros de Investigação têm uma ampla rede de contactos interna-
cionais, oferecendo assim aos estudantes e doutorandos um am-
biente que favorece a inspiração.
No âmbito desta universidade, existem os seguintes centros de
investigação reconhecidos internacionalmente:

__ Institutos Max-Planck de Informática e Sistemas de 
Software 

__ Centro Alemão de Investigação em Inteligência Artificial 
__ Instituto Europeu de Computação Visual da Intel 
__ Centro de Segurança, Privacidade e Responsabilidade 
Informáticas

__ Centro Leibniz de Informática Schloss Dagstuhl 
__ Centro Leibniz de Novos Materiais
__ Centro de Investigação Steinbeis de Engenharia de 
Materiais do Sarre

__ Institutos Fraunhofer de Métodos de Ensaio não 
destrutivos e de Técnica Biomédica

__ Instituto Europeu Korea da Ciência e da Tecnologia
__ Instituto Helmholtz de Investigação Farmacêutica do
Sarre 

Tirar um curso de alto nível
A Universidade do Sarre oferece uma ampla gama de cursos
superiores em oito faculdades. Existem 52 programas de Ba-
chelor e 57 de Master, bem como seis programas de pós-gra-
duação - 22 dos quais são cursos superiores internacionais com
um certificado duplo. A Informática ocupa regularmente os
primeiros lugares dos rankings universitários.  

Cursos em língua inglesa
A Informática, a Bioinformática e a Linguística Computa-
cional da Universidade do Sarre oferecem os seus programas
de Master em língua inglesa. Para além disso, existe o pro-
grama de Master em língua inglesa em Computação Visual.
A Escola Europeia de Investigação em Materiais (EUSMAT)
organiza cursos superiores internacionais, que são ministra-
dos nas respetivas línguas dos países (inglês, alemão, espan-
hol, francês). No Instituto da Europa da Universidade do
Sarre pode-se entretanto optar pelo MBA “European Ma-
nagement“ ou pelo programa de Master “European Integra-
tion“. 

Candidatura a um programa de Master  
Os estudantes internacionais podem candidatar-se a um Ma-
ster diretamente na Universidade do Sarre. O número de
vagas é limitado, o que significa que nalguns cursos superio-
res só são aceites os melhores candidatos. Na maioria dos cur-
sos superiores não é necessário pagar propinas. A formação
universitária na Alemanha é financiada pelo estado. 

Programas doutorais internacionais
A Universidade do Sarre oferece inúmeros programas in-
ternacionais de doutoramento. A Graduate School of Com-
puter Science de Saarbrücken é apoiada pela Iniciativa de
Excelência alemã. As Ciências da Vida possuem diferentes
Escolas de Graduados, que também são apoiadas pelo go-
verno alemão. A Escola Europeia de Investigação em Ma-
teriais possibilita um doutoramento em dois países com o
programa europeu Docmase. O „GradUS“, o programa para
graduados da Universidade do Sarre, apoia o trabalho dos
doutorandos de todas as faculdades e oferece workshops no
âmbito da gestão de carreira. A par com isso, são também
abertos concursos para vários programas de doutoramento
científicos a nível mundial.

Conhecimentos linguísticos para o curso 
superior
Para os programas de Bachelor na Universidade do Sarre, é
necessário ter conhecimentos de alemão. À exceção de al-
guns programas de Master em língua inglesa, (ver à es-
querda) muitos programas de Master também são ministra-
dos em alemão. Os Goethe-Institut, por exemplo, oferecem
em todo o mundo cursos de alemão para a preparação de
um curso superior na Alemanha.  Na Universidade do Sarre
os estudantes estrangeiros podem aprender a língua alemã
ou melhorar os seus conhecimentos de alemão no curso pre-
paratório Studienkolleg.

International Office
Os colaboradores do International Office da Universidade
do Sarre são as primeiras pessoas de contacto para os estu-
dantes estrangeiros. Estes apoiam, por exemplo, nos contac-
tos com as secretarias e orgãos públicos, bem como e na pro-
cura de casa. 


