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Visita à Universidade na Alemanha

Reunião Pré Embarque – Outubro 2019



OBJETIVO DO PROGRAMA

Apresentar informação qualificada para orientar e encorajar os estudantes a frequentar um curso superior na

Alemanha, através de visitas e palestras em Universidades de excelência, promovendo o trabalho em

laboratório de ponta, oferecendo orientações para a seleção e escolha de uma universidade e curso e 

estabelecendo contato com estudantes internacionais.



DOCUMENTAÇÃO, 
BAGAGEM E 

MEDICAMENTO

AEROPORTO        
E OS VOOS

ATITUDE

PROGRAMAÇÃO
O GRUPO E OS 

LÍDERES

Dinheiro



O Grupo

LÍDERES:

Heidi Marianne Storandt
Andreas Franz Goldstein

=10 =26







Dia 05/10:
- Chegada em Munique;
- Welcome dinner e apresentações

Dia 06/10:
- Visita ao Museu Alemão
- Introdução a Robótica
- Almoço
- Conhecendo Oktoberfest
- Jantar em restaurante local

Dia 07/10:
- City tour por Munique
- Almoço
- Visita a Digitalwerkstatt TU Munchen
- Jantar em restaurante com Alumni

MUNIQUE 
05 a 09 de outubro

Cronograma (sujeito à alteração)



Dia 08/10
- Visita Campus da LMU - informação sobre as possibilidades de estudo e 

reunião com a equipe de admissão
- Almoço
- Tour pelo Campus da TUM (Campus Garching) e interação com estudantes 

internacionais
- Jantar e noite livre

Dia 09/10
- Visita Campus Biozentrum Martinsried LMU – professor conversará com os 

alunos sobre opções de cursos disponíveis
- Almoço
- Viagem de ônibus para Darmstadt
- Jantar em restaurante local

MUNIQUE 



Dia 10/10:
- Day trip para Mainz
- Visita a JGU Mainz Cluster of Excellence PRISMA – informação sobre as 

possibilidades de estudo e reunião com a equipe de admissão
- Almoço 
- Tempo livre para explorar Mainz 
- Jantar

Dia 11/10:
- Visita ao Campus TU Darmstadt
- Um grupo visitará Solar Houses e o segundo grupo visitará o campus da

humanidade
- Almoço na cafeteria da universidade
- Um grupo visitará Preparatory College e outro grupo as demais aréas do

campus
- Jantar em restaurante local com Alumni

MAINZ / DARMSTADT



BERLIM

Dia 12/10
- Viagem de ônibus para Berlim
- Almoço no onibus ou estrada
- Jantar em restaurante local.

Dia 13/10
- City tour por Berlim
- Almoço em restaurante local
- Visita guiada ao German Bundestag
- Orientação acadêmica / Jantar

Dia 14/10
- Visita a Humbold University
- Almoço na cafeteria da universidade
- Explorando o  TU Campus
- Orientação acadêmica / Jantar 

Em Berlim os alunos 
receberão orientação 
acadêmica em grupos, por 
áreas de interesse, em 
horários específicos.



Dia 15/10
- Visita ao Campus Freie Universitat Berlin – orientações sobre o 

processo de admissão
- Almoço na cafeteria da universidade
- Visita a Beuth College
- Jantar em restaurante local com Alumni

Dia 16/10
- Visita ao campus do TH Wildau - Universidade Técnica de Ciências

Aplicadas;
- Almoço na cafeteria da universidade
- Visita aos laboratórios e informações sobre os projetos de pesquisas 

que estão acontecendo atualmente;
- Orientação acadêmica / Jantar 

BERLIM



Berlim
Dias de Laboratório

Dia 17/10
- Atividades laboratoriais: substâncias

aromáticas e radioatividade
- Almoço na cafeteria do laboratório
- Atividades laboratoriais
- Orientação acadêmica / Jantar

Dia 18/10
- Atividades laboratoriais: experimentos – coração e 

cafeína
- Almoço na cafeteria do laboratório
- Atividades laboratoriais
- Jantar de despedida

Dia 19/10
- Finalização e avaliação do programa
- Almoço
- Partida para o Brasil

O cronograma está sujeito a alteração sem aviso prévio.



Berlim - de 13 a 20/10

A&O Berlin Hauptbahnhof

Lehrter Strasse 12

Tel: +49 30 809475110

Hostel - Munique, Berlim, Darmstadt

Munique - de 05 a 09/10

A&O München Laim

Landsberger Strasse 338

Tel.: +49 30 809475110

Darmstadt - de 09 a 12/10

Ibis Budget Darmstadt City

Kasinostrasse 4

Tel.: +49 6151 3973720



Kit Viagem Experimento

• Tags de mala com endereço do Brasil

• Mochila Experimento

• Porta documento

• Camiseta

• Adaptador de tomada

• Copo



Porta Documentos

• Passaporte com validade mínima de 6 meses da data do embarque;

• Carteira de identidade original;

• Confirmação do programa e da acomodação;

• Itinerário do programa;

• Passagem aérea;

• Voucher de seguro Travel Ace;

• Autorização para viajar desacompanhado.



Autorização de Viagem

• Autorização para menor viajar desacompanhado:

- em 2 vias com firma reconhecida;



• Levar na bagagem de mão os medicamentos de uso contínuo;
• Levar na bagagem despachada outros medicamentos;
• Todos em embalagem original e acompanhados de receita médica, se controlados;
• Não esquecer lentes de contato e óculos extra, 
• Todos os estudantes estarão cobertos com o seguro Travel Ace e
• Seguro de Responsabilidade Civil Dr Walter.

Medicamentos e Saúde

Comunicação
• Não é possível a compra de chip para telefone/internet;
• Existe wi-fi na maior parte dos lugares;
• Aqueles que desejarem devem comprar o chip no Brasil.



VANTAGENS DO CARTÃO EXPERIMENTO TRAVEL CARD:

• Permite controle dos gastos pela Internet.

• Pode ser utilizado na função débito e para saques.

• Fácil bloqueio, em caso de perda e permite cartão adicional.

IMPORTANTE: o controle do dinheiro é de responsabilidade do estudante.

Dinheiro: quanto e como levar?

• Recomendamos levar EUR 250/300 por semana, sendo 10% em espécie e 90% no Experimento Travel
Card.



Informações de Embarque

• Chegar com antecedência de 4 horas no aeroporto é fundamental.

• Vestir camiseta Experimento

• Ao chegar dirija-se imediatamente ao balcão de check in da cia. aérea.

• Procure o staff da Experimento que estará identificado com a camiseta roxa.

• Siga as orientações do staff da Experimento e verifique o horário de encontro no 
portão da imigração.

• Depois de passar pela imigração permaneça sempre com o seu grupo. 



A IDA

dia 04 de outubro às 14h15 no check-in da Lufthansa, localizado no TERMINAL 3 do Aeroporto Internacional
de Guarulhos.

LH 507 – 04 OCT – GRU / FRA – 18:15 / 10:45 (+1)
LH 110 – 05 OCT – FRA / MUC – 15:15 / 16:10

voos

A CHEGADA - prevista para 04H55 do dia 20 de outubro.

LH 201 – 19 OCT – TXL / FRA – 19:45 / 20:55
LH 506 – 19 OCT – FRA / GRU – 22:05 / 04:55 (+1)

Confirmar os horários de retorno em data mais próxima.



Bagagens

• É permitido 1 bagagem de até 23kg além da bagagem de mão de 5kg.

• Coloque a etiqueta de bagagem com seu endereço e telefone do Brasil. Utilize
também outras formas para identificá-la.

As malas em geral são todas muito parecidas!!

Lembre-se que você é quem vai carregar a sua mala. 



Atitude positiva

Todo estudante deverá ter posturas positivas como:

 Participação nas aulas e atividades;

 Respeito aos horários estabelecidos;

 Respeito aos líderes, professores e demais participantes;

 Somente alemão;

 Obediência às normas da escola, do local e do país;

 Estar ciente de que seu dia a dia será muito diferente;

 Estar sempre com a mente aberta;

 Saber que não existem culturas certas ou erradas, existem culturas diferentes;

 Ser o “Embaixador do Brasil.”



BOA VIAGEM!


