UNIVERSITY ALLIANCE RUHR
A UA Ruhr é a aliança estratégica das três melhores
universidades públicas da região do Ruhr, a maior região
metropolitana da Alemanha (5 mi. de pessoas). Como
antiguo centro industrial da Alemanha, a região do Ruhr
tem tradição de imigração e foi o motor do milagre
econômico no pós-guerra. Desde os anos 70, a região
vem experimentando uma mudança estrutural para hoje
em dia se destacar em ciência, inovação e teconologias
limpas. Também foi a Capital Europeia da Cultura em
2010.
A UA Ruhr reúne a Universidade Duisburg-Essen (UDE), a
Ruhr-Universität Bochum (RUB) e a Universidade Técnica
de Dortmund (TU-DO), todas fundadas entre 1965 e
1972 e até hoje com forte vocação reformadora. Elas
cooperam com outras instituições de ensino superior e
institutos de pesquisa no mundo inteiro e participam de
redes internacionais de intercâmbio. Para intensificar a
cooperação em regiões estratégicas, a UA Ruhr conta
com escritórios em Nova York, Moscou e Rio de Janeiro/
São Paulo.
Os escritórios são pontos de contato para todos os
interessados na UA Ruhr. Contribuem para estender a
cooperação em ensino e pesquisa, estão presentes em
feiras de educação superior e facilitam a assinatura
de convênios. O escritório para América Latina está
localizado no Rio de Janeiro, junto ao Serviço Alemão
de Intercâmbio Académico (DAAD), e em São Paulo,
no Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH), mas
desenvolve atividades em toda América Latina.

CONTATOS
Diretor Científico: Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Deike
Universidade Duisburg-Essen, Faculdade de Engenharia
Tel.: +49 (0)203 379 3455
Email: ruediger.deike@uni-due.de
Coordenador do Escritório: Dr. Stephan Hollensteiner
E-Mail: stephan.hollensteiner@uaruhr.de
RIO DE JANEIRO
c/o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD)
Rua Professor Alfredo Gomes 37
22251 - 080 Rio de Janeiro – RJ
Tel: +55 (21) 2237 6503
SÃO PAULO
c/o Centro Alemão de Inovação e Ciência (DWIH)
Rua Verbo Divino 1488
04719 – 904 São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 5189 8319

WWW.UARUHR.DE

Estudar e pesquisar
na região do Ruhr,
no coração da Europa
Venha nos conhecer!

OFERTA ACADÊMICA

PESQUISA E ÁREAS DE EXCELÊNCIA

SERVIÇOS

▪▪ 560 cursos (graduação e pós) sem
taxa de estudos

▪▪ Ciências de Materiais e Nanotecnologia

▪▪ International Offices com “Welcome Centre”

▪▪ Ciências e Tecnologias Biomédicas

▪▪ Quatro bibliotecas centrais com acervo
de mais de seis mi. volumes

▪▪ Oferta em quase todas as áreas de conhecimento
▪▪ Faculdades conjuntas (p.ex. Engineering Unit Ruhr)
▪▪ 105.000 estudantes e 11.000 formandos
(anualmente)
▪▪ 1.200 professores titulares e 12.000
funcionários acadêmicos e administrativos
▪▪ 14.000 estudantes e pesquisadores estrangeiros
de mais de 130 países

▪▪ Neurociências
▪▪ Energia e Recursos Sustentáveis
▪▪ Logística e Sistemas Urbanos
▪▪ Estudos Empíricos em Educação e Juventude
▪▪ Transformação de Sociedades e Estudos da Religão
▪▪ Biologia Química e Química Interfacial
▪▪ Modelação e Simualação
▪▪ Pesquisa em Plasma e Proteínas

OFERTAS ESPECIAIS PARA
ESTUDANTES ESTRANGEIROS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

▪▪ Mais de 50 cursos de graduação,
mestrado e especialização em inglês

▪▪ 30 Centros de Pesquisa Conjunta e Graduate Schools

▪▪ Vagas para estágios e estadias de pesquisa

▪▪ 270 mio. Euros de recursos externos
captados para pesquisa

▪▪ Cursos de Verão e de Inverno, com foco
temático ou linguístico-cultural

▪▪ 1100 doutorados concluidos anualmente

▪▪ Mercator Research Center Ruhr (MERCUR)
▪▪ Instituto de Estudos Avançados nas Humanidades (KWI)

WWW.CONRUHR.NET.BR

▪▪ 11.000 vagas em residências estudiantis
▪▪ 700 vagas em creches infantis
▪▪ RuhrCampusOnline (campus virtual)
▪▪ Diversity Management
▪▪ Programas de tutoria e mentoring
▪▪ Vínculos com empresas regionais e nacionais
▪▪ Transporte público gratuito entre as
universidades da UA Ruhr

