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POR QUE ESTUDAR 
ENERGIAS RENOVÁVEIS?

Mudanças climáticas, recursos naturais limitados, aumento dos custos de energias: isso tudo
já ilustra uma das grandes mudanças do século 21; pela busca de energias limpas, acessíveis
e sustentáveis, e faz parte do crescimento econômico e social.

Discussões sobre o aumento da demana de combustíveis fósseis e a necessidade de redução
da emissão de gases CO2 indicam que a procura por energias limpas atingiu seu ápice:
considerando-se ainda, um meio ambiente dcom qualidade para as futuras gerações.

Por isso, os temas sobre energias renováveis frequentemente demandam uma “nova forma
de pensar”. Construir, operar e integrar aos sistemas já existentes é hoje um desafio e exige
profissionais qualificados e com “expertise”.



ABORDAGENS E ASPECTOS
IMPORTANTES RELACIONADOS

Durante três semestres, todos os aspectos importantes relacionados as energias renováveis
serão abordados e questionados:

• Quais são as tecnologias existentes e inovações que aproveitam ventos, sol, água,
geotermia ou recursos biogênicos?

• Como podem estas tecnologias atender as demandas de energia, aquecimento e
combustíveis?

• Como as energias renováveis podem ser integradas aos sistemas já existentes?
• Quais os benefícios com respeito as mudanças climáticas, redução da emissão de gases CO2

e outros problemas ambientais podem ser esperados, enquanto as energias renováveis se
fortalecem?



SOBRE O PROGRAMA: 
TEORIA E PRÁTICA

A pós-graduação Master de Sistemas de Energias Renováveis da Universidade de Ciências
Aplicadas em Nordhausen combina aulas com exercícios, seminários e treinamentos práticos
em laboratórios. Adicionalmente, planeja-se excursões às instalações específicas, fábricas e
empresas, contribuindo para estabelecer uma ponte importante entre teorias e práticas.

Oferecendo uma variedade de aulas, o curso permite uma concentração individual, de acordo
com o interesse pessoal de cada estudante. Além disso, projetos serão realizados durante o
curso. Durante estes projetos, o estudante tomará parte ainda de pesquisas do Instituto
Tecnológico de Energias Renováveis, in.RET.

O semestre final, a pesquisa será realizada pelo estudante com a supervisão de um professor
da universidade, concluindo-se assim, o programa com sua tese.



PROGRAMA:
AULAS E CURSOS

1. SEMESTRE (30CP) 2. SEMESTRE (30CP) 3. SEMESTRE (30CP)
• Bioenergia – Biomassa sólida e Biogás

(5CP),
• Energia fotovoltaica (5CP),
• Tecnologia de células combustíveis (5CP),
• Análise de ciclos de vida dos sistemas de

energias renováveis (5CP),
• Escolha de um *curso pelo estudante

(5CP),
• 1. Projeto (5CP)

• Energia eólica (5CP), 
• Laboratório Solar térmico (5CP), 
• Bioenergia – combustíveis líquidos (5CP), 
• Escolha de um curso pelo estudante

(5CP),
• 2. Projeto (10CP)

TESE DE MESTRADO (Primavera/Verão)

* CURSOS OPCIONAIS DO SEMESTRE * CURSOS OPCIONAIS DO SEMESTRE 

• Aspectos econômicos das energias 
renováveis, 

• Engenharia de Bio-processamento, 
Energias renováveis em áreas rurais. 

• Energia dos oceanos, 
• Métodos númericos em transferências 

de Calor e Massa, 
• Fluidodinâmica computacional (CFD), 

Modelagem de sistemas elétricos en LT-
Spice (simulador de alto desempenho). 



REQUISITOS E 
INFORMAÇÕES GERAIS

• Grau de graduação: Master of Engineering (M.Eng.)
• Duração: 3 semestres
• Acumulação de créditos: 90 créditos (de acordo com ECTS).
• Pré-requisitos: Engenharia ou graduação acadêmica similar em ciências aplicadas

(correspondendo a 210 créditos pelo ECTS), STEM, engenharia ou campos de estudos
similares.

• Idioma: domínio do Inglês escrito e falado, certificado TOEFL or similar.
• Prospecção profissional: Engenharia em pesquisa e desenvolvimento, design, construção,

operação ou gerenciamento de sistemas de energias renováveis. Devido ao crescimento
dinâmico internacional pelos setores de energias renováveis, os mercados estão se
expandindo rapidamente, criando excelentes oportunidades de trabalho.



VIVENDO E ESTUDANDO 
EM NORDHAUSEN 

CIDADE DE NORDHAUSEN
Com 40.000 habitantes, situa-se nas 
montanhas de Harz, oferecendo muitas 
atividades outdoor. 

Cidade com infra-estrutura: cinema, teatro, 
piscina pública, restaurantes. Importante 
centro econômico do norte do estado da 
Turíngia.

Fácil acesso: trem, ônibus ou automóvel. 

Latitude : 51.4918
Longitude : 10.7952

A UNIVERSIDADE DE NORDHAUSEN
A Universidade de Ciências Aplicadas oferece um padrão de alto nível,
internacional, sendo nova e moderna. Com laboratórios e salas-de-
aulas bem-equipadas, prioriza o contato individual do aluno com os
professores.

O campus é uma área verde e oferecendo excelente atmosfera e todas
as facilidades aos estudantes.

Visite o site da Universidade:
https://www.hs-
nordhausen.de/fileadmin/daten/portrait/downloads/campusplan_mit
_fotos_web.pdf

Video de apresentação no YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=qmCtdCB4dRY

https://www.hs-nordhausen.de/fileadmin/daten/portrait/downloads/campusplan_mit_fotos_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qmCtdCB4dRY


ENTRE EM CONTATO:

Simone Horvatin 

E-mail:          sac_br@ambientalmercantil.com
Whatsapp:   +4915738098904 
Skype: simone.supplygogreen 
Tel.: +49 89 21 86 94 80
Website:    https://www.supplygogreen.com/

Se ficou interessado em se tornar parte das decisões sobre
energias renováveis do futuro, então junte-se à pós-
graduação Master de Sistemas de Energias Renováveis da
Universidade de Ciências Aplicadas em Nordhausen, no
estado da Turíngia.

A SUPPLYgoGREEN ficou responsável em atender os contatos
iniciais dos interessados do Brasil e países d América Latina,
Portugal e Espanha. Planeje já o seu MASTER na Alemanha!

FICOU INTERESSADO? 

mailto:sac_br@ambientalmercantil.com
https://www.supplygogreen.com/

