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 Em prol de uma cooperação forte e diversificada 
entre a WWU Münster e o Brasil

>  Equipe

Prof. Dr.-Ing. Bernd Hellingrath
Diretor científico
bernd.hellingrath@uni-muenster.de
Tel.: +49 251 83 38001

Anja Grecko Lorenz
Diretora executiva
anja.grecko@uni-muenster.de
Tel.: +49 251 83 32135

Laura Redondo
Diretora do escritório de representação 
em São Paulo
l.redondo@uni-muenster.de
Tel.: +55 11 5189 8316

Katy Karen C. dos Santos
Comunicação | Orientação |  
Coordenação de projeto 
katy.santos@uni-muenster.de
Tel.: +49 251 83 32857

Sven Stegkemper
Assistant
sven.stegkemper@uni-muenster.de
Tel.: +49 251 83 32852

>  Escritórios

Centro Brasileiro
Universidade de Münster 
Leonardo-Campus 1 / 3
48149 Münster
Alemanha
brazil.centre@uni-muenster.de



Há mais de cinquenta anos, a Universidade de Münster (WWU) 
mantém inúmeras cooperações com pesquisadores e univer-
sidades no Brasil. Com a fundação do Centro Brasileiro em 
2010, a direção da universidade deu um claro sinal em favor 
da colaboração estratégica com este país. A missão do Centro 
Brasileiro é, portanto, apoiar e desenvolver as diversificadas 
cooperações entre a WWU e o Brasil em todas as faculdades, 
bem como impulsionar novas iniciativas. Além disso, o Centro 
Brasileiro iniciou recentemente também cooperações em out-
ros países da América Latina.

Seja no âmbito da pesquisa, do ensino, da graduação e pós-
graduação ou da transferência de conhecimento, o Centro 
Brasileiro oferece aos seus membros e toda à WWU orientação 
e apoio no que diz respeito a atividades de intercâmbio ou co-
operação com o Brasil. O escritório de representação do Centro 
Brasileiro no Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo 
oferece a estudantes e pesquisadores interessados um ponto 
de contato local, além de promover a rede de contatos com a 
comunidade científica brasileira.

>  A WWU Münster >  Centro Brasileiro

Com mais de 45.000 estudantes, a Westfälische Wilhelms- 
Universität (WWU) Münster é uma das maiores universidades 
da Alemanha. A gama de cursos oferecidos pelos 15 depar-
tamentos, incluindo uma faculdade de música, compreende 
mais de 280 cursos de graduação de quase todos as áreas do 
conhecimento. A WWU atribui especial importância à estreita 
relação entre ensino e pesquisa e ao bom suporte e altos 
índices de sucesso de seus estudantes.

Em inúmeras áreas, tais como medicina, química e física, 
pesquisa de baterias ou pesquisa evolutiva, mas também em 
campos de pesquisa interdisciplinares nas ciências humanas 
e sociais, a WWU realiza pesquisas de alto nível e renome 
internacional. Assim, os clusters de excelência “Matemáti-
ca Münster” e “Religião e Política”, que reúnem excelentes 
pesquisadores do mundo todo, merecem destaque especial. 
Além dessas áreas, a WWU também incentiva especificamente 
jovens cientistas e a cooperação interdisciplinar. Diversos 
prêmios acadêmicos e um amplo financiamento são prova do 
reconhecido compromisso da WWU com a pesquisa. 

Além da excelente reputação em pesquisa e ensino, a alta 
qualidade de vida na cidade de Münster convence muitos 
estudantes e pesquisadores da Alemanha e do exterior a estu-
dar, pesquisar ou ensinar na WWU.

Nossos serviços:

>  Oferecemos orientação e apoio para professores universitári-
os, pesquisadores e estudantes na WWU e no Brasil.

>  Mantemos parcerias com universidades e agências de 
fomento brasileiras, bem como com instituições alemães 
e estamos continuamente expandindo redes de contato a 
exemplo do nosso grupo brasileiro de alumni da WWU. 

>  Por meio de atividades de marketing e comunicação, au-
mentamos a visibilidade da WWU no Brasil e promovemos 
oportunidades de intercâmbio e cooperação com o Brasil na 
nossa universidade.

>  Geramos conhecimentos e incentivos para fortalecer e ex-
pandir a cooperação entre a WWU e o Brasil.

Fique à vontade para nos contatar!
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https://www.dwih-saopaulo.org/pt/ 

