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... A “PEQUENA GRANDE CIDADE” ÀS 
MARGENS DO RIO RENO. 
A cidade de Mainz é o lar para aproximada-

mente 200.000 residentes e está localizada 

na região metropolitana Frankfurt Reno-Me-

no. O aeroporto de Frankfurt, e as cidades 

Wiesbaden, Darmstadt e Frankfurt estão 

localizados perto de Mainz e facilmente 

acessíveis por ônibus ou trens.

... A CIDADE DO VINHO.
O cultivo de vinho é há muitos anos uma 

tradição de Mainz e da região Renânia-Hes-

se no entorno. A região é caracterizada por 

seus vinhedos, e as tavernas de vinho fazem 

parte do centro antigo da cidade. Desde 

2008, Mainz e Rheinhessen fazem parte da 

rede “Great Wine Capitals”

... A CIDADE DOS FOLIÕES.
A Fastnacht (terça-feira gorda) é o ponto 

alto das celebrações do Carnaval alemão. 

Mesmo as escolas e as universidades 

fecham para esse dia e toda a cidade de 

Mainz se reúne para dançar nas ruas duran-

te a Parada da Rosenmontag (segunda-feira 

de carnaval).

... UMA CIDADE DE FESTIVAIS E 
MERCADOS.
O povo de Mainz sempre encontra um 

motivo para celebrar ou socializar em uma 

atmosfera simpática e descontraída, como o 

café da manhã no mercado do fazendeiro, 

as anuais celebrações da Johannisnacht, no 

festival do vinho, ou em um dos inúmeros 

concertos a céu aberto e festivais realizados 

no verão.

... A CIDADE DA MÍDIA.
A cidade na qual Johannes Gutenberg 

inventou a impressão tipográfica com tipo 



mecânico móvel e a prensa de impressão é 

hoje o lar de estabelecimentos, como a sede 

da emissora de televisão alemã

... A “PEQUENA GRANDE CIDADE” ÀS 
MARGENS DO RIO RENO. 
A cidade de Mainz é o lar para aproximada-

mente 200.000 residentes e está localizada 

na região metropolitana Frankfurt Reno-Me-

no. O aeroporto de Frankfurt, e as cidades 

Wiesbaden, Darmstadt e Frankfurt estão 

localizados perto de Mainz e facilmente 

acessíveis por ônibus ou trens.

... A CIDADE DO VINHO.
O cultivo de vinho é há muitos anos uma 

tradição de Mainz e da região Renânia-Hes-

se no entorno. A região é caracterizada por 

seus vinhedos, e as tavernas de vinho fazem 

parte do centro antigo da cidade. Desde 

2008, Mainz e Rheinhessen fazem parte da 

rede “Great Wine Capitals”

... A CIDADE DOS FOLIÕES.
A Fastnacht (terça-feira gorda) é o ponto 

alto das celebrações do Carnaval alemão. 

Mesmo as escolas e as universidades 

fecham para esse dia e toda a cidade de 

Mainz se reúne para dançar nas ruas duran-

te a Parada da Rosenmontag (segunda-feira 

de carnaval).

... UMA CIDADE DE FESTIVAIS E 
MERCADOS.

O povo de Mainz sempre encontra um 

motivo para celebrar ou socializar em uma 

atmosfera simpática e descontraída, como o 

café da manhã no mercado do fazendeiro, 

as anuais celebrações da Johannisnacht, no 

festival do vinho, ou em um dos inúmeros 

concertos a céu aberto e festivais realizados 

no verão.
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A UNIVERSIDADE 
JOHANNES GUTENBERG 

MAINZ



A universidade de Mainz foi fundada em 

1477. Em 1946 foi nomeada em homen-

agem ao famoso filho de Mainz Johannes 

Gutenberg, que inventou a impressão tipo-

gráfica com tipo mecânico móvel e a prensa 

de impressão.

 

A Universidade Johannes Gutenberg Mainz 

(JGU) é atualmente uma das maiores 

universidades na Alemanha, e abriga cerca 

de 35.000 alunos. É a única universidade 

alemã desse tamanho e reúne quase todos 

os seus departamentos em um campus, 

localizado perto do centro da cidade de 

Mainz.

 

Esse campus oferece aos estudantes um 

local para estudar, pesquisar e viver. Além 

das instituições acadêmicas, ele oferece 

acomodações para estudantes, creches, 

e até mesmo restaurantes e cafés. Nosso 

corpo docente dos Estudos de tradução, 

linguística e estudos culturais está localizado 

na cidade alemã Germersheim, a qual fica a 

100 km rio acima do campus principal.



A VIDA EM  
MAINZ
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VIVER E SE SENTIR EM CASA EM MAINZ
Desejamos que você se sinta “em casa” 

enquanto estiver estudando em Mainz! 

Para que Mainz possa se tornar a sua “casa 

longe de casa”, o Serviço para estudantes 

(Studierendenwerk) e o Escritório SIS (Ser-

vice International Students (http://sis-mainz.

de/)) em especial, oferecem diversos serviços 

relacionados à moradia e para ajudar os 

alunos estrangeiros a sentirem-se em casa.

O Serviço para estudantes oferece aos 

alunos inúmeros tipos de quartos diferentes 

nos diversos complexos de alojamentos 

localizados no campus e na cidade de 

Mainz. Todos os quartos são mobiliados, 

independente de serem quartos individuais 

ou localizados em casas compartilhadas 

(“WG-Zimmer”).

Graças ao PACOTE SIS, o qual está disponí-

vel a um pequeno custo, você pode até 

mesmo se mudar para a cidade, sem ter 

que levar panelas, pratos, edredons e etc.!

 

Um serviço especial: todos os alunos estran-

geiros que se inscreverem oportunamente 

têm uma vaga garantida em residências 

estudantis, independente de o aluno desejar 

frequentar a universidade por um semestre 

ou fazer um curso de graduação completo!

 

 

 



Sem taxas de mensalidades!

Acomodações a preços acessí-

veis em residências estudantis

Uma ampla variedade 

de esportes gratui-

tos (a maioria) está 

disponível na 

Allgemeiner 

Hochschulsport 

(associação de espor-

tes universitários)

Alimentação de baixo custo no campus 

(na cantina e na lanchonete)

Mobilidade na região 

com o bilhete semestral 

para ônibus e trens

Acesso gratuito a 

computadores e Internet 

(incluindo impressão e 

digitalizações) no campus e 

nas residências estudantis

Descontos para alunos com a 

carteirinha de estudante, como 

ingressos para o futebol da 

Mainz 05 ou para o 

Staatstheater Mainz 

(Teatro municipal)

 

Taxas especiais para contratos, associações 

e assinaturas, como por exemplo, seguro de 

saúde, telefone e internet, ginásios e  

assinaturas de jornais

PRIVILÉGIOS E BENEFÍCIOS 
PARA ESTUDANTES EM MAINZ



A vida nas residências estudantis é frequen-

temente a opção mais barata em relação a 

acomodações na universidade. Isso também 

oferece a oportunidade de conhecer imedi-

atamente muitos outros alunos e, por exem-

plo, usufruir ao máximo o acesso à Internet. 

Além das residências estudantis disponíveis 

no Serviço para estudantes, proprietários 

de residências privadas e organizações de 

igrejas, também oferecem acomodações em 

residências estudantis por toda a Mainz e 

seus subúrbios. 

Você prefere procurar um quarto por sua 

conta? Considere frequentemente, os quar-

tos disponíveis para alugar na Alemanha 

não são mobiliados e, muitas vezes, são 

mais caros do que as residências estudantis. 

O melhor lugar para procurar por acomo-

dações disponíveis é nos mecanismos de 

busca online ou, se já estiver em Mainz, nos 

quadros de aviso dos prédios universitários. 

 

 

QUANTO CUSTA PARA ESTUDAR EM 
MAINZ?
É claro que o custo total para estudar em 

Mainz depende de quanto tempo você 

deseja passar em nossa universidade, mas 

você pode calcular, em geral, 700 euros por 

mês para cobrir as taxas semestrais, aluguel, 

alimentação, roupas, outras despesas e 

seguro de saúde. No entanto, ao chegar, 

você deve levar mais do que essa quantia, 

porque será preciso pagar imediatamente a 

taxa semestral, o primeiro mês de aluguel e 

depósito, assim como possivelmente você 

terá que fazer as primeiras compras.



MOBILIDADE EM MAINZ? 
COM CERTEZA!
Mainz é uma pequena cidade urbana na 

qual é possível viajar de um lugar a outro 

rapidamente e sem problemas. Você nem 

mesmo precisa de um carro, graças às 

conexões de transporte público disponíveis 

pela cidade.

Assim que estiver matriculado como aluno 

da JGU, você receberá automaticamente 

o seu bilhete semestral. O seu bilhete vale 

sempre por um período de seis meses, de 

abril a setembro e de outubro a março. Ele 

pode ser usado na cidade de Mainz, mas 

também em toda a região Reno-Meno, 

permitindo, assim, que você viaje para cida-

des como Wiesbaden, Frankfurt am Main, 

Koblenz, Darmstadt, Limburg ou Worms. O 

bilhete é válido para todos os trens regio-

nais, ônibus na cidade e na região, trens 

suburbanos (S-Bahn), metrôs (U-bahn) e 

bondes. No entanto, ele não pode ser usa-

do para viagens em trens de longa distância 

(IC, ICE, EC...).

Se preferir manter-se em forma enquanto 

percorre a cidade, poderá usar o serviço de 

aluguel de bicicletas “MVG MeinRad” em 

Mainz com uma taxa especial com desconto 

de estudante ou comprar uma bicicleta de 

segunda mão. Praticamente em todos os lu-

gares há ciclovias e você pode chegar mais 

rapidamente ao seu destino de bicicleta do 

que de ônibus e bonde.





A VIDA NO 
CAMPUS
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SERVIÇO PARA ESTUDANTES, TOM E 
ESTRANGEIROS FAZEM AMIZADE
O Serviço para estudantes (Studierenden-

werk) oferece muito mais do que apenas 

acomodações! A cultura une as pessoas, e 

eventos culturais oferecem a oportunidade 

de conhecer outros alunos e residentes de 

Mainz, a região local e a Alemanha geral. 

Venha experimentar a comida e culturas 

alemãs e internacionais em eventos como o 

Mix Tour, excursões, city tours, festas TOM, 

eventos culinários (como os running din-

ners), o “Mainz Diploma” e muito mais.

Contato com estudantes: 

Nosso programa de contatos TOM o 

colocará em contato com estudantes de 

Mainz, os quais podem propiciar um insight 

na vida de estudante no campus e na 

cidade. 

Inscreva-se para o TOM em www.tutorsofmainz.de.

Contato com residentes: 

Saia do campus e explore a vida real para 

saber como é a sensação de ser um resi-

dente de Mainz. Inscreva-se no esquema 

“Estrangeiros tornam-se amigos” e conheça 

outras pessoas da cidade. O esquema dá a 

oportunidade de vivenciar a região e cultura 

de perto e pessoalmente com os locais, 

durante o seu tempo livre, por exemplo, sair 

para tomar um café, viagens e excursões, 

caminhadas e cozinhar juntos.           

www.fremdewerdenfreunde-mainz.de



AEGEE
A equipe Erasmus na AEGEE oferece di-

versos serviços e atividades excelentes que 

ajudam a garantir que você rapidamente 

“sinta-se em casa com seus amigos” aqui 

em Mainz e possa aproveitar um início de 

semestre fácil, empolgante, e divertido! O 

programa começa pelo Mix Tour, um fim de 

semana extremamente popular da equipe 

para quebrar o gelo. Todas as terças à noite, 

estudantes estrangeiros e alunos alemães e 

ou locais se encontram para drinks e con-

versas informais no encontro semanal inter-

nacional Stammtisch (mesa cativa) no Inter-

II-Bar. Você pode aproveitar ao máximo um 

programa de eventos e atividades que vão 

desde passeios ao longo de vários dias, uma 

infinidade de passeios de um dia, visitas gui-

adas interessantes e atividades esportivas, 

como o divertido campeonato Erasmus Fun 

Sport. Além disso, você pode usar o banco 

de dados próprio da AEGEE “Sprachduo” e  

eventos  Sprachduoabende“ para encont-

rar parceiros de conversação com os quais 

poderá aprender, praticar e melhorar suas 

habilidades no idioma estrangeiro.

http://aegee-mainz.de/erasmus/ and 

facebook.com/erasmusmainz



ESPORTES NA UNIVERSIDADE
Você gosta de se exercitar ou jogar bola em 

seu tempo livre? A associação esportiva uni-

versitária Allgemeiner Hochschulsport (AHS) 

é ideal para você, oferecendo uma enorme 

seleção de atividades esportivas que vão 

de A (para aeróbica), R (para rock ‚n‘ roll, 

ou até mesmo rugby?) e até Y (para yoga). 

A maioria dos cursos é gratuita porque a 

taxa de participação é coberta pela sua taxa 

semestral :-)

http://www.ahs.uni-mainz.de/  

LAZER E ATIVIDADES CULTURAIS
Diversas atividades de lazer e culturais tam-

bém aguardam a sua participação durante a 

sua estada em Mainz, com destaques como 

uma noite no cinema KlubKino no campus, 

um concerto na Escola de música e diversos 

cursos culturais (coro, música, arte,..) garan-

tindo que você não fique entediado após as 

aulas. Se desejar se envolver em atividades 

sociais ou políticas, poderá escolher dentre 

uma ampla gama de grupos universitários.                                                                                                                                  

http://www.campus-mainz.net/

MÍDIA NO CAMPUS
Mainz é uma das capitais da mídia na 

Alemanha. O campus universitário reflete 

este fato, dando a você a oportunidade de 

finalmente colocar seu talento jornalístico 

em teste em diversas áreas. A CampusTV, a 

Campus-rádio e diversas revistas o man-

terão atualizado com as últimas notícias e 

terão prazer em receber suas contribuições.

http://www.campus-mainz.net/freizeit/campus-me-

dien/



Ciências Sociais, 
Mídia e Esportes

Direito, 
Administração e 
Economia

Química, Ciências 
Farmacêuticas e 

Geociências

Na JGU você pode estudar 
(quase) qualquer coisa!

ESTUDAR 
NA JGU
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Física, 
Matemática e 
Ciência da 
Computação

Teologia

Biologia

Música de Mainz

Academia de Artes 
de Mainz

Medicina

Filosofia e 
Filologia

História e Estudos 
Culturais

Estudos de Tradução, 
Linguística e Estudos 
Culturais



SERVIÇOS E ATIVIDADES 
PARA NOVOS ALUNOS
Uma nova universidade? Uma nova cidade? 

Um novo país? A primeira coisa que você 

precisa fazer é se localizar, independen-

te de onde você estiver na Alemanha ou 

no exterior. Além de uma abundância de 

informações online, a JGU oferece a todos 

os alunos novos, alemães e internacionais, 

uma ampla gama de serviços para facilitar 

ao máximo o começo de seus estudos uni-

versitários. Antes do início de cada semest-

re, por exemplo, são realizados importantes 

eventos introdutórios interdisciplinares para 

que você tenha um bom começo em Mainz.

 Você é um aluno de intercâmbio ou está 

concluindo o programa Erasmus?

Se estiver, os InfoDays são os eventos ideais 

para você.

Você quer fazer sua graduação em Mainz?

Então venha para os Dias de orientação.

Gostaria também de saber mais sobre 

Mainz e seu entorno e conhecer outros 

alunos alemães e internacionais?

Aproveite ao máximo o Mix Tour.

INFODAYS
Os Info Days ajudam todos os alunos de 

intercâmbio a conhecer a universidade.

Eles oferecem a oportunidade de se familia-

rizar com o campus e ajudam a preparar os 

documentos para a matrícula. Os eventos 

também oferecem suporte ao buscar por 

contatos nas suas áreas de interesse e a 

organizar a sua programação de aulas, ... 

e é claro, ao lidar com a essencial atividade 

de ativação da sua conta ZDV e acesso à 

Internet.



DIAS DE ORIENTAÇÃO
Você quer concluir uma graduação na JGU? 

Os dias de orientação o ajudarão a ter o 

começo perfeito. Você conhecerá o campus 

e diversas pessoas de contato para alunos 

internacionais, mas também aprenderá 

a usar os guias modulares e a encontrar 

informações na rede JOGU-StINe. Quem 

sabe, talvez eles até o apresentem a seus 

primeiros amigos na Universidade. 

 

 

O MIX TOUR
Como o nome sugere, esse tour visa dar a 

todos os novos alunos chegando a Mainz, 

a oportunidade de se “misturar”. Ao fazer 

um “tour” por um período de dois ou três 

dias na área entorno de Mainz, você com 

certeza terá a chance de conhecer alguns 

colegas, que facilitarão a sua rotina diária 

como aluno. O Mix Tour é um evento con-

junto organizado pelo Escritório Internaci-

onal, pelo Serviço para estudantes e pelo 

AEGEE.

 

SEMANA INTRODUTÓRIA 
PARA NOVOS ALUNOS
A “Einführungswoche” (semana introdutó-

ria) é realizada para todos os novos alunos 

durante a semana antes do início oficial 

do período letivo. Durante a semana, os 

departamentos individuais da universidade 

informarão sobre a sua disciplina e o aju-

darão com tarefas como a seleção de seus 

cursos oferecendo suporte de orientadores 

acadêmicos e de conselhos estudantis. Os 

conselhos estudantis também organizam 

noites no pub e outras atividades de lazer.





INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CALENDÁRIO ACADÊMICO
Na JGU o ano acadêmico é dividido entre o 

semestre de inverno (1º de outubro a 31 de 

março) e o semestre de verão (1º de abril a 

30 de setembro).

O período letivo é sempre de meados de 

outubro a meados de fevereiro (semestre 

de inverno) e meados de abril a meados de 

julho (semestre de verão) Nenhum curso é 

realizado entre esses períodos (as chamadas 

férias semestrais), em feriados públicos naci-

onais ou regionais, no natal e no carnaval.

MATRÍCULA
Dependendo da sua disciplina e/ou cur-

sos para os quais deseja se inscrever na 

JGU através do portal online JOGU-StINe, 

diferentes prazos de inscrição são aplicáveis 

entre maio e setembro para o semestre de 

inverno e entre novembro e março para o 

semestre de verão. A maioria dos cursos 

pode ser iniciada em ambos os semestres 

e somente alguns começam somente no 

semestre de inverno.

 

Se desejar concluir uma graduação em 

Mainz, será preciso, primeiro, nos enviar 

seus certificados escolares para aprovação 

antes de poder se inscrever. Alunos de 

intercâmbio não precisam que seus certifi-

cados sejam aprovados.



CURSOS
Os cursos são realizados durante o período 

letivo. Você pode encontrar o catálogo 

online na plataforma JOGU-StINe (nenhum 

login necessário; selecione “Catálogo do 

curso” e escolha o seu semestre, departa-

mento e disciplina).

https://jogustine.uni-mainz.de/ 

EXAMES E NOTAS
Na JGU você recebe pontos ECTS (sistema 

europeu de transferência de créditos) para 

todos os cursos. Na maioria dos cursos é 

preciso passar por um exame para receber 

esses pontos ECTS e uma nota, mas tam-

bém há cursos nos quais você recebe pon-

tos ECTS pela participação e não precisará 

passar por um exame.

Os exames dos cursos normalmente ocor-

rem no final do período letivo. No entan-

to, a universidade não tem um período 

de exames geral. Cada disciplina decide 

individualmente quando e como os exames 

são realizados durante o curso, ao final do 

período letivo ou no período sem aulas. Os 

exames são testes escritos, testes online, 

apresentações, trabalhos ou testes orais.

CONHECIMENTOS E CURSOS DE ALEMÃO
Alunos visando graduação:

Se desejar concluir sua graduação em 

Mainz, a maioria dos cursos (com exceção 

de alguns, como aqueles realizados to-

talmente em inglês) exige que você seja 

aprovado no teste de proficiência do idioma 

DSH-2 ou DSH-3 exigido para entrar em 

uma universidade alemã como estudante 

estrangeiro ou um exame alemão reconhe-

cido como equivalente.

http://www.issk.uni-mainz.de/

A melhor nota disponível na Alemanha é 

1,0. É preciso alcançar uma nota de pelo 

menos 4,0 para passar em um exame.



Você pode fazer os cursos de alemão ofere-

cidos para preparar os alunos para os testes 

DSH e fazer os testes DSH no ISSK (centro 

de idiomas) depois de se inscrever para a 

JGU. Esses cursos começam todos no nível 

intermediário, cursos de iniciação não estão 

disponíveis.

Se você precisa ir para um “Studienkolleg” 

(curso preparatório) para se preparar para 

uma universidade alemã, também poderá 

fazê-lo em Mainz, onde o ISSK (Studien-

kolleg) está localizado ao lado do campus 

universitário. 

ALUNOS DE INTERCÂMBIO/ ERASMUS:
Como estudante de intercâmbio, você pode 

se inscrever na JGU sem apresentar provas 

oficiais de seus conhecimentos de alemão 

(exceção: estudantes de medicina/odonto-

logia precisam fornecer provas de conheci-

mentos de alemão no nível de proficiência 

C1 se desejarem se inscrever para o Ano 

Prático (PJ)).

Mesmo assim, é sempre bom ser capaz de 

falar e entender um pouco de alemão antes 

de vir para Mainz.

Isso facilitará a sua vida na cidade e permi-

tirá a você estabelecer contato com seus co-

legas, além de ser importante para os seus 

estudos universitários, porque a maioria dos 

cursos é ministrada em alemão.

O ISSK (centro de idiomas) oferece cursos 

de alemão especialmente para estudantes 

de intercâmbio. Esses estão disponíveis 

como cursos intensivos ou de tempo parcial 

que podem ser realizados junto com seus 

estudos.

Embora, como um estudante de intercâm-

bio você esteja matriculado na universi-

dade para uma disciplina, poderá também 

visitar os cursos (em quase) em todos os 

outros departamentos. O professor/depar-

tamento em questão deve, naturalmente, 

concordar com a sua presença.



PESQUISA
NA JGU

6



A Universidade Johannes Gutenberg Mainz 

(JGU) é uma das maiores universidades da 

Alemanha e é o centro de especialização 

científica no Estado Federado da Renâ-

nia-Palatinado.

Cerca de 3.000 cientistas e acadêmicos, 

incluindo aproximadamente 500 professo-

res, ensinam e pesquisam em mais de 150 

institutos e clínicas.

 

Ciências e pesquisas são as principais áreas 

de atividade da universidade.

As principais realizações de nossos pesqui-

sadores lançam as bases para a pesquisa 

cooperativa dentro da universidade, bem 

como para parcerias regionais, nacionais e 

internacionais.

 

A JGU faz parte da Iniciativa de Excelên-

cia dos governos federal e estaduais da 

Alemanha. Na segunda fase da Iniciativa de 

Excelência, o Cluster de Excelência de Física 

de Precisão, Interações Fundamentais e 

Estrutura da Matéria (PRISMA) e a Escola de 

Graduação de Excelência para Ciências Ma-

teriais em Mainz (MAINZ) foi aprovado em 

2012. A JGU é membro da „German U15“, 

uma rede de 15 grandes universidades de 

pesquisa da Alemanha, que representa seus 

interesses
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SERVICOS E 
ORIENTACAO



FONTES CENTRAIS DE 
INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Hotline do Centro de Serviços 

para Estudantes

...o seu contato telefônico para questões 

gerais sobre inscrições, admissões ou 

administração de alunos:

+49 6131-39 22122 

Com uma hotline especial para alunos 

estrangeiros:

+49 6131-39 22525

https://www.studium.uni-mainz.de/hotline-2

A Central Internacional de Informações no 

Centro de Serviços para Estudantes

...sua fonte de informação no campus! 

Aqui você pode encontrar tudo o que 

precisa saber sobre inscrições, admissões 

ou administração de alunos.

http://www.studium.uni-mainz.de/studsek

 

Escritório de Admissão Internacional 

...o seu contato para a aprovação de 

certificados escolares de fora da Alemanha 

e a admissão de candidatos com certifi-

cados estrangeiros, independentemente 

de você desejar obter uma graduação na 

JGU ou cursar a universidade por um ou 

dois semestres como estudante Erasmus/de 

intercâmbio.

http://www.uni-mainz.de/incoming

Centro de Boas Vindas para 

Cientistas Internacionais

...o serviço central e de aconselhamento 

para cientistas internacionais e suas famílias, 

oferecendo orientações sobre todas as 

questões não acadêmicas e diárias e suporte 

para o planejamento, a preparação e reali-

zação do seu tempo na JGU.

https://www.international.uni-mainz.de/welcome

Orientadores Acadêmicos

... para diferentes disciplinas respondem 

a todas as suas perguntas sobre a seleção 

de cursos, inscrições, idiomas de ensino, 

pontos ECTS, notas e formatos de exame. 

Eles orientam sobre questões tais como 

o conteúdo e a organização dos estudos, 

planejamento do curso, transferência de 

créditos ao mudar de disciplina ou para 

uma universidade diferente, e procedimen-

tos de exame.

http://www.studium.uni-mainz.de/studienfachbe-

ratung/

Serviço de Orientação Central 

para Estudantes

...responde a todas as suas perguntas sobre 

a gama de cursos disponíveis, os procedi-

mentos de inscrição, sobre mudanças de 

disciplina ou para outras universidades.

http://www.studium.uni-mainz.de/zsb

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA  
DISCIPLINA
 

Escritórios para Orientação de Estudantes

...nas disciplinas individuais, eles respondem 

a todas as suas perguntas organizacionais, 

sobre como organizar os horários de aulas 



(gestão de aulas e cursos) ou como se 

inscrever para os exames nos programas de 

bacharelado/mestrado (gestão de exames). 

http://www.studium.uni-mainz.de/studienbueros/

Escritórios de coordenação para disciplinas 

de cooperação

Se você estuda uma disciplina de  

cooperação internacional, o contato para  

esclarecer suas dúvidas é o seguinte:

www.studium.uni-mainz.de/information-und- 

beratung-int

Orientadores Acadêmicos

...fornecem informações e conselhos sobre 

o planejamento de seus estudos ou para 

lidar com problemas durante os seus  

estudos de uma perspectiva do aluno. 

Os conselhos estudantis representam os 

interesses dos alunos em cada disciplina 

individual. Eles sempre apreciam a ajuda  

e apoio de estudantes interessados.

http://www.studium.uni-mainz.de/fachschaften/ 

 

O Workshop de Redação do Campus

...reúne todos os serviços e cursos  

disponíveis de diferentes instituições na  

JGU para a escrita acadêmica, oficinas, 

cursos e tutoriais, e orientações individuais, 

e até mesmo a Noite de Trabalhos Acadê-

micos. O site do workshop também oferece 

recomendações para leitura adicional e  

links para portais de aprendizado online.

http://www.schreibwerkstatt.uni-mainz.de

PHILIS – Estudar no Philosophicum

...para estudantes de Filosofia e Filologia 

(Especialização 05). O Philis oferece  

suporte a todos os problemas e questões 

relacionados ao estudo, bem como oferece 

cursos metódicos e workshops com foco 

nos estudos na JGU.

www.philis.uni-mainz.de

“SoWi?So!”

...para os estudantes de ciências sociais,  

mídia e esportes (Especialização 02).  

SoWiSo? oferece suporte para todos os  

problemas e questões relacionadas a pro-

blemas com o estudo, bem como oferece 

cursos metódicos e workshops com foco 

nos estudos na JGU. 

www.sowiso.uni-mainz.de

Esquemas de idiomas Tandem no ISSK

.... oferecem a oportunidade de desenvolver 

suas habilidades em línguas estrangeiras e 

para expandir sua própria capacidade  

linguística e competência intercultural em 

contato direto com falantes nativos de 

alemão. O ISSK também realiza diversos 

eventos para acompanhar tandens de 

idiomas.

http://www.issk.uni-mainz.de/222.php  

Cursos na Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas (para todos os estudantes de 

intercâmbio)

...cursos temáticos para alunos de intercâm-

bio em todos os assuntos sobre a Alemanha 

na Europa entre o passado, presente e 

futuro. Esses cursos incluem tutoriais sobre 



APOIO E ORIENTAÇÕES EM 
TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS

Centro de Serviços para Famílias

...o ponto de contato e escritório de coor-

denação para pais (ou esperando) e famílias 

com orientações sobre como coordenar 

universitários e/ou carreiras com responsabi-

lidades familiares. O Centro de Serviços para 

Famílias oferece orientações sobre creches, 

cuidados transicionais, emergências, perío-

dos de férias, e aspectos financeiros.

http://www.studium.uni-mainz.de/familien-ser-

vicebuero/

Escritório BAföG

...Suporte financeiro para estudantes. 

Estudantes internacionais em busca de 

graduação também podem se inscrever 

para esse financiamento estatal, em deter-

minadas circunstâncias.

http://www.studium.uni-mainz.de/bafoeg-amt/

Serviço para Estudantes Deficientes

...o contato central para estudantes defi-

cientes e com doenças crônicas e os aten-

dimentos locais que podem ser necessários 

em Mainz.

http://www.studium.uni-mainz.de/barrierefrei/

Centro de Aconselhamento Psicoterapêutico

...ajuda alunos da JGU com problemas 

mentais críticos, a esclarecer e resolver os 

seus problemas de estudos e relacionados 

a suas vidas.  Dependendo das necessida-

des individuais dos estudantes, o centro 

também pode oferecer sessões de consulta 

individuais ou em grupo. O aconselhamento 

e apoio do centro são gratuitos, confidenci-

ais e não vinculativos..

http://www.studium.uni-mainz.de/pbs/

Escritório das Mulheres

...oferece uma ampla gama de diferentes 

serviços visando todas as mulheres na JGU. 

http://www.studium.uni-mainz.de/frauenbuero/

o trabalho acadêmico e pontos de  

premiação ECTS.

Serviço de Carreira

...para estudantes e graduados. O  

serviço de carreira oferece suporte para a 

orientação de sua carreira, planejamento 

de seu futuro profissional, e para obter 

qualificações interdisciplinares. Ele ajuda 

a garantir que você esteja bem prepara-

do para um início bem-sucedido em sua 

vida profissional.

http://www.career.uni-mainz.de

Escritório Internacional – Saídas

...fornece informações e conselhos  

sobre oportunidades de estudo no  

exterior. Isso inclui o tempo gasto em  

outros países europeus ou fora da 

Europa, e foca em estudos, pesquisas, 

estágios, estágios linguísticos e cursos de 

idiomas. 

http://www.uni-mainz.de/outgoing
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