
Estudar em Clausthal

Internacional Center Clausthal (IZC)

Em cooperação com a universidade e institutos, o Interna-
cional Center Clausthal coordena as relações internacionais 
e as atividades da universidade. O IZC é o ponto principal de 
serviços para os estudantes alemães e internacionais, assim 
como para os funcionários da universidade. Informações 
sobre estudos e intercâmbios no estrangeiro podem ser en-
contradas aqui. O centro de idiomas do IZC oferece uma 
ampla variedade de cursos de idiomas. Para os estudantes 
e funcionários da universidade a participação nos cursos 
mencionados é grátis. Além do mais o IZC organiza interes-
santes conferências e excursões.

Desejamos poder dar-lhe boas-vindas!
Equipe do Internacional Center Clausthal
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Carreiras

Licenciatura (Bachelor)
• Matemáticas aplicadas
• Administração de empresas
• Química
• Energia e matérias primas
• Tecnologia energética
• Engenharia geoambiental
• Informática
• Informática de negócios
• Engenharia mecânica
• Ciências materiais e tecnologia de materiais
• Ciências da terra e matérias primas
• Informática técnica
• Engenharia de processos/ Engenharia química
• Engenharia industrial

Mestrados (Master)
• Matemáticas aplicadas
•  Engenharia de automação
•  Química
•  Engenharia de tecnologia energética
•  Engenharia de energia e abastecimento 
 de matérias primas
•  Informática
•  Internet Technologies and 
 Information Systems (inglês)
•  Engenharia mecânica
•  Ciências materiais
•  Mecatrônica
•  Pesquisa de operações
•  Petroleum Engineering (inglês)
•  Tecnologias físicas
•  Ciências da terra e matérias primas
•  Engenharia em abastecimento de matérias primas
•  Administração técnica
•  Engenharia geoambiental
•  Engenharia de processos ambientais e reciclagem
•  Engenharia de processos / Engenharia química
•  Tecnologia de materiais
•  Informática de negócios
•  Engenharia industrial

Aulas de alemão

As aulas de alemão são oferecidas como cursos in-
tensivos em forma de preparação para a admissão 
em universidades alemãs ou como idioma adicional, 
juntamente com as aulas regulares das carreiras ou o 
programa de intercâmbio. Os cursos intensivos são or-
ganizados em cooperação com Volkshochschule Land-
kreis Goslar (VHS).

Cursos intensivos
Alemão para principiantes (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2)
Alemão para estudantes avançados (B1, B2, C1)
Curso de preparação para o exame de ingresso na Uni-
versidade Técnica de Clausthal.

O custo destes cursos é acessível e se necessário o alo-
jamento estudantil poderá ser regularizado.

Cursos de alemão regulares
Alemão para principiantes (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2)
Alemão para estudantes avançados (B1, B2, C1)
Alemão para estudantes com DSH1 ou TestDaF 3
Alemão para estudantes com DSH2 ou TestDaF 4

Alemão Técnico
Alemão para estudos empresariais
Alemão para fi ns científi cos

Os gastos destes cursos são cobertos pela Universidade 
Técnica de Clausthal. Os estudantes de jornada com-
pleta assim como os estudantes de intercâmbio e os es-
tudantes de doutorado de todas as disciplinas podem 
participar.

Contato

Graupenstr. 11
D-38678 Clausthal-Zellerfeld
Alemanha

E-Mail: international@tu-clausthal.de
www.izc.tu-clausthal.de

» A cidade é ótima para se 
concentrar nos estudos. 
Apesar do clima frio e chuvoso, 
é um lugar incrível, bonito e 
calmo. Gente tranquila e 
gentil por toda parte.« 

João Paulo Mantovani Alvarenga
(Brasilien)
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Bem-vindo à Universidade 
Técnica de Clausthal

A Universidade Técnica de Clausthal lhe dá as boas 
vindas e lhe convida a descobrir mais sobre seu mun-
do acadêmico. Somos uma universidade pequena 
com numerosas oportunidades educacionais nos 
campos de engenharia e de ciências naturais. Você 
pode se sentir em casa e desfrutar das excelentes con-
diçðes para estudar com a comodidade e a segurança 
de uma pequena cidade internacional.

Universidade Técnica de Clausthal
A Universidade Técnica de Clausthal é uma instituição 
de renome internacional. Fundada em 1775 como 
uma universidade para a indústria mineradora, ela 
conta com uma forte tradição em engenharia e ciên-
cias naturais, entrelaçando a tradição com a inovação. 
Desde 2009, a Universidade Técnica de Clausthal faz 
parte do Instituto de Tecnologia da Baixa Saxônica 
(Niedersäsische Technische Hochschule), uma co-
operação de três universidades de tecnologia. Combi-
nando a engenharia e os conhecimentos científi cos da 
Baixa Saxônia, estamos no nível das melhores univer-
sidades de pesquisa da Europa.

Os programas de pesquisa e educação da Universidade 
Técnica de Clausthal atualmente são focados nas en-

Condições de estudo
Na Universidade Técnica de Clausthal você receberá uma 
educação que é reconhecida e respeitada em todo o mun-
do. Com condições de estudos excepcionais, Clauthal se 
destaca entre a maioria das universidades da Alemanha. 
Devido ao fato da universidade ser pequena, os estudan-
tes e o corpo acadêmico são capazes de desenvolver ex-
celentes relações pessoais, sendo estas as melhores con-
dições para alcançar o êxito nos estudos.

Com 4000 estudantes, a relação professor-estudante 
atualmente é de 1:8. Além do mais, a reputação da Uni-
versidade Técnica de Clausthal se refl ete no ranking dos 
primeiros lugares das melhores universidades da Alema-
nha.

Rodeados por uma natureza extensa, estudantes e cientis-
tas trabalham em estreita colaboração, seja em questões 
acadêmicas ou de pesquisa. Em Clausthal, pessoas de 
todo o mundo desfrutam de uma maneira única e diferen-
te de estudar. O ambiente pessoal e a educação orientada 
à prática em uma redondeza ideal é o que distingue a uni-
versidade das demais.

Adicionalmente, os estudantes aproveitam das instalações 
e dos programas que o instituto de esportes oferece. Com 
mais de 60 modalidades diferentes, desde esportes ao ar 
livre, como esqui, navegação à vela e ciclismo de monta-
nha, até esportes de quadra, como aeróbica, taekwondo 

genharias renováveis, energia e matérias primas, ciências 
naturais e materiais, economia, ciências da computação, 
engenharia mecânica e engenharia de processos.

Em três centros: o Centro de Pesquisa de Energia da Baixa 
Saxônia (EFZN), o Centro de Clausthal de Engenharia de 
Materiais (CZM) e o Centro de Simulação (SWZ), o prin-
cipal objetivo é vincular a pesquisa aplicada em ciências 
naturais, engenharia e economia.

Localização
Clausthal-Zellerfeld é uma pequena cidade universitária 
com 15.000 habitantes localizada no centro da Alema-
nha, no pitoresco Parque Nacional do Harz. É rodeada 
por numerosos locais designados pela UNESCO como 
patrimônio da humanidade, tais como o sistema de ges-
tão hidráulico mineiro do alto Harz, as minas de Ram-
melsberg e a cidade histórica de Goslar. Clausthal se 
encontra a 100 km de distância de Hanover, 200 km de 
Hamburgo, 260 km de Berlim e 330 km de Francfurt.

Perfi l internacional
Estudantes da Universidade Técnica de Clausthal se be-
nefi ciam de um ambiente único e de grande riqueza cul-
tural. Mais de 30% dos estudantes e de 20% do corpo 
acadêmico são estrangeiros, o que faz do campus um 
espaço muito internacional.

e vôlei, os estudantes podem aproveitar das várias ins-
talações e cenários naturais de Clausthal, enquanto se 
mantêm em forma, conhecem gente nova e se diver-
tem ao mesmo tempo.

Serviços
A Universidade Técnica de Clausthal dá as boas vindas 
aos estudantes e pesquisadores de todo o mundo. Se 
deseja iniciar a aprender alemão ou deseja melhorar o 
idioma, a Universidade Técnica de Clausthal é o lugar 
indicado. No centro internacional de Clausthal (IZC) há 
uma ampla oferta de cursos de alemão em todos os ní-
veis e uma grande variedade de opções para aprender 
ou melhorar seus conhecimentos do idioma.

O Centro Internacional de Clausthal (IZC) oferece aos 
estudantes e pesquisadores diversos serviços de apoio 
especializados. Estudantes estrangeiros serão super-
visionados em procedimentos de vistos, assim como 
alojamento prévio à chegada a Clausthal. O IZC ofe-
rece apoio e acessoria aos estudantes durante todas 
as etapas de seus estudos. Adicionalmente, organiza 
numerosos eventos sociais e culturais, como excursões 
durante todo o ano.

»Clausthal é pequena, mas é 
muito fácil fazer amigos aqui 
e isso ajuda bastante na integ-
ração. Depois de terminar meu 
programa de intercâmbio, espero 
poder voltar em breve.« 

Maiara Daiane Ferreira (Brasilien)

»O apoio e a estrutura que a TU Clausthal 
oferece aos estudantes foi de grande 
ajuda para meu crescimento 
intelectual e profi ssional. Além do 
mais, o ambiente intercultural de 
Clausthal dá a possibilidade de 
um bom desenvolvimento social 
e cultural, o que é indispensável 
para se tornar um profi ssional.« 

José Francisco de Oliveira 
(Portugal) 
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