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Para todos 
os estudantes da Faculdade Católica de Teologia em Münster 
que falam português. 
 
 
Estimados companheiros estudantes, 
 
Desde há muito ou pouco tempo vocês tomaram a decisão de estudar em Münster. Pelo menos uma de 
suas disciplinas é Teologia Católica. Esperamos que gostem de seus estudos e que possam se beneficiar 
deles tanto pessoal como profissionalmente. 
 
Frequentemente os estudantes estrangeiros têm maior dificuldade de financiamento dos estudos do que 
os estudantes alemães. Muitas vezes, as possibilidades de trabalho tornam-se mais difíceis, já que a 
reduzida oferta de empregos ocasionais acha-se saturada com a demanda por parte dos estudantes 
alemães. Além disso, muitos de vocês sofrem devido as restrições impostas pela permissão de trabalho. Por 
esta razão, podem ocorrer às vezes grandes problemas; vocês já experienciaram tal situação, talvez não na 
própria carne, mas, ao menos, no círculo de seus conhecidos. 
 
Para poder ajudar-lhes de forma rápida e simples em tais casos, alguns catedráticos e estudantes da 
Faculdade de Teologia Católica fundaram uma sociedade, o „Fundo de Ajuda a Estudantes Estrangeiros“ 
(„Hilfsfonds für ausländische Studierende“). Tal entidade se sustenta com cotas e doações. Em anos 
passados pudemos já auxiliar de forma efetiva em muitos casos. Mesmo que  nossas fontes financeiras não 
sejam suficientes para pagar bolsas regulares, podemos ajudar-lhes em casos de problemas financeiros por 
períodos curtos. Isto significa que nossa ajuda pode ser acionada em casos onde o estudante não pode, por 
uma ou outra circunstância, continuar ou terminar seus estudos, quer dizer, trata-se de um financiamento 
por tempo determinado. Em geral, este tipo de ajuda não é um empréstimo e, portanto, não é necessário 
um ressarcimento. Nossas orientações gerais se igualam as da „Sociedade de Fomento aos Estudantes 
Estrangeiros“ („Verein zur Förderung ausländischer Studierender“), fundada no verão de 1997 que 
supomos ser conhecida por vocês; mas, nossa oferta se dirige exclusivamente aos estudantes de Teologia 
Católica. 
 
Com esta carta queremos animar-lhes a que se dirijam a nós em situações difíceis. Pedimos-lhes que 
também informem seus companheiros de estudos sobre esta possibilidade de apoio. 
 
Desejamos-lhes êxitos nos estudos e uma agradável estadia em Münster! 
 
Cordialmente, 
 
Ludger Hiepel, Rebekka Groß e Simon Harich 


