
A Universidade de Colônia é uma das mais antigas 
universidades do país e foi fundada em 1388 no meio da 

bela região da Renânia. Com cerca de 50.000 estudantes, é 
uma das maiores universidades da Alemanha. Com cerca 

de 5.000 estudantes internacionais, bem como uma gama 
diversi�cada de disciplinas, a Universidade oferece um 

ambiente inspirador para estudantes e acadêmicos.
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O projeto BIDS-KIDS (Iniciativa de apoio às escolas alemãs no exterior e 
escolas parceiras - Iniciativa de Colônia às Escolas alemãs no exterior e escolas 
parceiras) é dedicado a auxiliar os alunos graduados de escolas PASCH na fase 
de ingresso na universidade, conscientizando os alunos sobre as oportuni-
dades de estudo na Universidade de Colônia e fornecendo um apoio 
consistente para seu sucesso acadêmico. Atualmente, é dada prioridade a 
escolas DSD selecionadas na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru.

Studienstart International inclui cursos básicos e especí�cos à 
graduação, bem como aulas para melhorar os conhecimentos da 
língua alemã no contexto universitário e o conhecimento do país. 
Além disso, os estudantes participam de seminários para promover 
as habilidades de estudo e a consciência intercultural. Palestras 
regulares de orientação informam aos alunos sobre as diversas 
instituições universitárias e outras instalações de aconselhamento 
relacionadas à universidade. 

Curso de verão digital 
BIDS-KIDS 
na Universidade de Colônia 

STUDIENSTART INTERNATIONAL

O Studienstart International plus é destinado a estudantes 
sem quali�cação de entrada para universidades Alemãs e ocorre no 

semestre anterior ao início do curso de graduação. Isto dá aos 
estudantes a oportunidade de ingressar na Universidade de Colônia 
sem ter frequentado previamente um Studienkolleg ou completado 

um semestre de estudo universitário em seu país de origem.

BIDS-KIDS 

COMPONENTES DO PROJECTO

Curso de verão digital BIDS-KIDS para os alunos das escolas em 
cooperação com a Universidade de Colônia .

Intercâmbio intensivo de professores da DSD com o docentes do 
programa internships@schoolsabroad e especialistas do departa-
mento de alemão como língua estrangeira.

Webinars para apoiar a aplicação de alunos de DSD e participação 
em feiras digitais. 

O curso de verão BIDS-KIDS oferece aos alunos internacio-
nais participantes do PASCH uma visão geral do estudo 
estruturado e dos serviços de apoio oferecidos pelo 
Studienstart International plus. Isto ocorre através 
de seis workshops distribuídos ao longo de duas semanas 
e realizados via Zoom. Os participantes tem a oportuni-
dade de conhecer as diferentes pessoas responsáveis pelo 
ingresso de estudantes internacionais, assim como 
recebem informações detalhadas sobre os prazos e 
requisitos de inscrição (Uni-Assist, Test-AS e demais 
certi�cados). Além disso, os participantes recebem uma 
visão empolgante dos estudos na Universidade de Colônia 
e da vida em Colônia através da Mobilidade Virtual. Além 
de um tour digital pelo campus universitário, de 
informações temáticas sobre moradia estudantil e vida 
cultural em Colônia, os alunos da PASCH se bene�ciarão da 
troca virtual de relatos de experiência dos estudantes da 
Universidade de Colônia que iniciaram seus estudos através 
do programa Studienstart International plus.


