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UNIVERSIDADE 
 
Como chegar à Universidade de Wuppertal utilizando meios de transporte público ou carro: 
 

 Campus Grifflenberg (Campus principal): As linhas de ônibus 615/645/Uni-Express podem 
ser tomadas nas paradas/pontos de ônibus “Ohlingsmühle” ou “Stadthalle” 

 Campus Haspel: tomar as linhas de ônibus 611/619 e descer na parada “Versorgungsamt” 
ou tomar o Schwebebahn (bonde suspenso) e descer na parada “Landgericht” 

 Campus Freudenberg: tomar a linha de ônibus 603 nas paradas de ônibus “Ohlingsmühle” 
ou “Stadthalle” 

 
Biblioteca Universitária (BU) 
 

 Fazer a demanda da carteirinha de usuário (Benutzausweis) da biblioteca com sua carteira 
de estudante no escritório central da biblioteca (prédio BZ, 7º andar) 
→ www.bib.uni-wuppertal.de 

 Doutorandos podem, com o consentimento do orientador e munidos de um pedido por 
escrito do mesmo, obter uma carteira do tipo A (A-Ausweis para colaboradores da 
biblioteca). Essa carteira lhes permite requisitar livros à distância gratuitamente. Para mais 
informações contatar o ZGS [CEG]. 

Contato: Prédio P, 8º andar, sala 12/13 | Tel.: +49 (0)202-439 2702 | www.zgs.uni-wuppertal.de 
E-mail: Mariam Muwanga, responsável pelos doutorandos internacionais (m.muwanga@uni-
wuppertal.de) ou ZGS [CEG] (zgs@uni-wuppertal.de) 
 
Atividades esportivas 
Noite de futebol da ZGS [CEG]: Venha jogar futebol com outros doutorandos! Os doutorandos 
interessados se encontram para uma noite de futsal promovida pelo ZGS [CEG]. 
Contato: Prédio P, 8º andar, sala 12/13 | Tel.: +49 (0)202-439 2702 | www.zgs.uni-wuppertal.de 
E-Mail: Samir Kadiric, tutor dos doutorandos internacionais (kadiric@wiki.uni-wuppertal.de) ou ZGS 
[CEG] (zgs@uni-wuppertal.de) 
 
Instituto universitário de esportes 

 A participação em nosso completo programa de atividades esportivas está acessível por 15 
euros por semestre; 

 É só fazer a inscrição pelo site no curso de sua preferência; 



 Para todos os cursos a inscrição é obrigatória, exceto para o Fitnesscenter BergWerk 
(inscrição e taxas à parte) 

→ www.hochschulsport.uni-wuppertal.de/cms 
 
 
CIDADE 
 
Abertura de conta 

 Atenção! Vale a pena comparar as ofertas e facilidades oferecidas pelos bancos como, por 
exemplo, contabilidade gratuita da conta até 27 anos de idade 

 Documentos: passaporte válido, comprovante de matrícula na universidade, endereço de 
residência 

 Para mais informações consultar o atendimento ao cliente dos respectivos bancos 
 
Registro na Central de Registros de Habitantes da cidade de Wuppertal 
Contato: Steinweg 20, 42275 Wuppertal (parada do Schwebebahn [bonde suspenso] “Alter Markt”) 
Documentos: passaporte válido, formulário preenchido (a ser obtido na própria Central) e o 
contrato de aluguel 

 O registro de moradia deve ser feito nos três primeiros meses seguintes à chegada em 
Wuppertal 

 Não há taxas para o registro 

 Documentos necessários: passaporte válido ou carteira de identidade; contrato de aluguel; 
formulário de registro de moradia preenchido com os dados pessoais (esse formulário pode 
ser adquirido na própria Central) 

 
Dicas de transporte e esquemas de trânsito 
→ www.wsw‐online.de/mobilitaet 
→ www.bus‐und‐bahn.de/2.html 
→ www.bahn.de/p/view/index.shtml 
 
 
VIVER E MORAR EM WUPPERTAL 
 
Vida, lazer e cultura 
Excursões da ZGS [CEG]: 
Todos os semestres os doutorandos da Universidade de Wuppertal [BUW] podem descobrir as 
imediações da cidade de Wuppertal com o ZGS [CEG]. Sob o lema “Lugares a visitar em e ao redor 
de Wuppertal” organizamos excursões a cidades vizinhas como Bonn, por exemplo, visitamos a Feira 
do Livro em Frankfurt ou um mercado de Natal típico da Alemanha. Dependendo da época do ano 
encerramos o semestre com um churrasco ou uma noitada de boliche. 
Contato: ZGS [CEG] no prédio P, 8º andar, sala 12/13 | Tel: +49 (0)202-439 2702 | www.zgs.uni-
wuppertal.de 
E-Mail: Mariam Muwanga, responsável pelos doutorandos internacionais (m.muwanga@uni-
wuppertal.de) ou ZGS [CEG] zgs@uni-wuppertal.de 
→ www.zgs.uni-
wuppertal.de/angebote/promotionsberatung/auslaendische_promovierende/umgebung_freizeita
ngebote 

http://www.hochschulsport.uni-wuppertal.de/cms


→ www.zgs.uni‐wuppertal.de/termine 
 
Outras ofertas de lazer e eventos bem como informações sobre viver em Wuppertal podem ser 
encontradas aqui: 
→ www.hsw‐international.de 
→ www.wuppertal.de 
→ www.wuppertal‐nur‐hier.de 
 
Dica: Em algumas revistas locais, como por exemplo a Coolibri (www.coolibri.de) e a Heinz 
(www.heinz-magazin.de) podem ser encontradas ainda diversas outras sugestões de eventos em 
Wuppertal e região (Bergischen Land). Revistas como estas estão gratuitamente disponíveis em 
cafés, restaurantes, bares, etc.  
 
Morar 
Há em Wuppertal diversas possibilidades de moradia. Além dos modernos e acessíveis quartos nas 
residências estudantis oferecidos pelo Hochschulsozialwerk (HSW – ou serviço social estudantil), há 
ainda diversas ofertas privadas de apartamentos e quartos, ou mesmo pensões/hotéis disponíveis. 
Atenção! Regularmente na Alemanha vale a regra de que o locatário deve avisar com antecedência 
mínima de três meses a data de saída do quarto/apartamento. 
 
HSW [Serviço social estudantil]: residências estudantis ou auxílio para a busca de quartos privados 
com o serviço ‘Home Sweet Home’ 

 Para se candidatar a um apartamento nas residências estudantis, dirija-se ao Serviço Social 
Estudantil [HSW] 
Contato: Central de moradia e residência estudantil [Wohnraumzentrale 
Studentenwohnheim] na Max-Horkheimer-Str. n.10; primeiro andar; 42119, Wuppertal. 
→ www.hsw.uni‐wuppertal.de 

 O serviço do Serviço Social Estudantil [HSW] “Home Sweet Home” auxilia o estudante na 
busca de quartos de proprietários privados em Wuppertal que são especialmente adaptados 
para estudantes/doutorandos. Os interessados podem acessar as ofertas de moradia pelo 
site procurando pela palavra-chave ‘Privatzimmer’ [quartos privados] ou disponibilizar seus 
dados de contato para eventuais anunciantes em ‘Gesuche’ [procura-se moradia]. 
→ www.hsw.uni‐wuppertal.de/hsw 

 
Albergues/apartamentos 

 Albergue da juventude em Wuppertal 
→ www.jugendherberge.de/jh/rheinland/wuppertal 

 

 Prédio de apartamentos na Kleeblatt 
→ www.appartements‐am‐kleeblatt.de 

 

 Sociedade de construção de apartamentos de uso compartilhado de Wuppertal 
[Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal] – GWG 
→ www.gwg‐wuppertal.de 

 

 Prédio Honigstal 
Im Honigstal, n.7; 42117 Wuppertal;  Tel.: (0)202 426455 



→ www.haus‐honigtstal.de 
 
Hotéis/Pensões 

 → www.hrs.de 

 → www.pension‐hotel‐wuppertal.de 
 
Outras meios de procurar quartos/apartamentos privados 
→ www.studenten‐wg.de 
→ www.wg‐gesucht.de 
→ www.immonet.de 
→ www.immobilienscout24.de 
→ www.mitwohnzentrale.de 
→ www.easywg.de 
→ www.meinestadt.de 
 
Às quartas-feiras e aos sábados o jornal ‘Wuppertaler Rundschau’ é gratuitamente distribuído para 
todas as residências. Nele encontram-se também diversas ofertas de quartos e apartamentos. 
→ www.wuppertaler‐rundschau.de 
 
Mobiliário, aparelhos eletrônicos, necessidades do dia-a-dia, etc: 
Nos endereços abaixo encontra-se móveis, roupas, objetos para manutenção e limpeza do lar, livros 
e outras facilidades, usados e com preços mais acessíveis: 

 Diakonie Wuppertal 
Contato: Bandstraße 18‐20 | 42105 Wuppertal | www.diakonie‐wuppertal.de 
E‐Mail: moebelpartner@diakonie‐wuppertal.de 

 Möbeldienst Wichernhaus 
Contato: Hesselnberg 97| 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 98060 | Elektrogeräte: Tel.: +49 
(0)202 9806320 

 Das Brockenhaus 
Auf mehr als 600 m2 Verkaufsfläche bietet das Sortiment Passendes im Bereich Möbel, Küchen, 
Hausrat und Elektrogeräte. 
Contato: Völklinger Str. 9 | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 97444750 | www.das‐
brockenhaus.de 
E‐Mail: info@das‐brockenhaus.de 
 

 GESA GmbH (Aparelhos eletrônicos) 
Contato: Hünefeldstraße 14a | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 281100 | 
www.gesaonline.de 

 Wuppertaler Tafel (inclusive bazar social com produtos têxteis e móveis pequenos) 
Contato: Werth 50 | 42275 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 434441 | www.wuppertaler‐tafel.de 
E‐Mail: info@wuppertaler‐tafel.de 

 
Serviços de atendimento médico 
Os catálogos telefônicos locais contêm uma lista tanto com o número de médicos generalistas 
quanto de especialistas da região. 
→ www.telefonbuch.de 
 

mailto:info@das‐brockenhaus.de


Sites como o Bundesärztekammer (Conselho Federal de Medicina) e o Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (Associação Nacional dos Médicos – que trata em geral de pacientes munidos 
de seguros de saúde privados) podem ser uma ótima ferramenta de busca por um médico 
apropriado para cada situação. 
→ www.patienten‐information.de 
 
Informações e conselho 
O ZGS [CEG] está à disposição para todas informações e perguntas sobre seu doutorado. Para o 
acompanhamento individual de doutorandos internacionais contamos no ZGS com o apoio de 
engajados doutorandos, estrangeiros ou não, que estão à disposição para auxiliar nos primeiros 
procedimentos em Wuppertal, nas formalidades como matrícula, permissão de estadia, abertura de 
conta, adesão a um seguro de saúde, nas visitas às repartições públicas e até mesmo na procura da 
moradia. 
Os tutores são provenientes das seguintes faculdades: A (Ciências humanas e culturais); B 
(Economia, Schumpeter School of Business and Economics), C (Matemática e ciências naturais); D 
(Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Tecnologias de Segurança), F (Design e Artes) 
e G (Pedagogia e Ciências Sociais). Eles falam chinês, alemão, inglês, francês, italiano, persa, 
romeno, sérvio e espanhol. Em caso de necessidade o contato é estabelecido através do ZGS [CEG]. 
Contato: Prédio P, 8º andar, sala 13; Tel.: +49 (0)202 439 2702;  www.zgs@uni-wuppertal.de 
Email: Mariam Muwanga, responsável pelos doutorandos internacionais (m.muwanga@uni-
wuppertal.de) ou ZGS [CEG] (zgs@uni-wuppertal.de) 
 
No Conselho Estudantil Central (CEC – em alemão: Zentralen Studienberatung; ZSB) da Universidade 
de Wuppertal (BUW) interlocutores competentes se disponibilizam para perguntas de cunho 
intercultural bem como para o aconselhamento e acompanhamento dos estudantes em caso de 
situações delicadas, no âmbito dos estudos ou mesmo pessoais. 
→ www.zsb.uni‐wuppertal.de/beratung.html 
 
 

Estamos a todo momento disponíveis para dúvidas e sugestões!  
 
Contato: Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS) | Bergische Universität Wuppertal | Grifflenberg 
Campus | P.08.13 |Gaußstr. 20 | 42119 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐
wuppertal.de | E-mail: Mariam Muwanga, responsável pelos doutorandos internacionais 
(m.muwanga@uni‐wuppertal.de) ou CES (zgs@uni‐wuppertal.de) 


