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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

Instituição 

 

Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
www.furb.br 
Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder 
89030-903 – Blumenau – Santa Catarina 
Brasil 
+55 47 3321 0206 

Principais Áreas de 

Estudo 

Sociais Aplicadas; 
Educação; 
Ciências Exatas e Naturais; 
Saúde; 
Humanas e Comunicação; 
Jurídica; 
Tecnológica. 

Lista de Cursos http://www.furb.br/graduacao 

Idioma de Estudos Português: todos os cursos 
Inglês:  cursos na área de Marketing, Economia, Administração e 
Engenharia.  
Alemão: Interkulturelle Bildung 
Espanhol: Educación Intercultural 
http://www.furb.br/web/4441/cursos/graduacao/disciplina-em-lingua-estrangeira  

Calendário Acadêmico e 

prazo de Candidatura 

Entre em contato para obter o 

calendário acadêmico 

completo e atualizado. 

1º semestre – Verão  
Começa em Fevereiro e termina em Julho*. 
Candidaturas serão aceitas até 30 de Outubro. 
 
2º semestre – Inverno  
Começa em Agosto* e termina em Dezembro. 
Candidaturas serão aceitas até 30 de Abril. 
*Datas sujeitas à alterações. 

Coordenador de 

Relações Internacionais 

Prof. David Colin Morton Bilsland 
dbilsland@furb.br 
 

Área de Engenharia Prof. Sergio Henrique Lopes Cabral 
scabral@furb.br 

Área de Negócios Prof. Germano Adolfo Gehrke 
germano@furb.br 

Responsáveis pela 

Mobilidade  

 

Recebimento – Jessica Luana de Araujo 
Envio - Michele Susan Krueger Volpi 
cri@furb.br 
Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder 
Campus 1 – Sala A-206 
89030-903 – Blumenau – Santa Catarina 
Brasil +55 47 3321 0214 
www.furb.br/intercambio  

http://www.furb.br/graduacao
http://www.furb.br/web/4441/cursos/graduacao/disciplina-em-lingua-estrangeira
mailto:dbilsland@furb.br
mailto:scabral@furb.br
mailto:germano@furb.br
mailto:cri@furb.br
http://www.furb.br/intercambio
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Saudação do Coordenador 
 

Na FURB você terá o nosso suporte para fazer do seu 

intercâmbio uma experiência de vida, bem como encontrar uma 

significativa diversidade em Blumenau, sem mencionar o Estado 

de Santa Catarina, que foi recentemente apontado como um dos 

melhores destinos do mundo, com paisagens e praias 

maravilhosas e um povo muito amigável. 

Nossa equipe de Relações Internacionais, Professores e 

Servidores esperam vê-lo em breve! 

Prof. David Bilsland 
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A Universidade Regional de Blumenau 
 

A Universidade Regional de Blumenau – FURB – foi criada em 1964 a partir de um movimento 

comunitário para que os jovens pudessem cursar o Ensino Superior na região. 

Em mais de 50 anos de história, a FURB desenvolveu diversos cursos em todas as áreas de 

conhecimento nos mais diversos níveis: Graduação, Extensão, Sequenciais, Especializações, 

Mestrados, Doutorados, Idiomas e Ensino Médio. 

Investimos na geração de novos conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento tecnológico 

e capacidade de inovação de Blumenau e Vale do Itajaí. Para que empresas, organizações e 

comunidade possam inovar conosco, criamos o Centro de Inovação Tecnológica de Blumenau. 

E não para por aí, para que o desenvolvimento seja global, a FURB coopera com mais de 60 Instituições 

de Ensino de 20 países para realização de intercâmbio, pesquisa e extensão. Mais de 1.200 pessoas 

foram recebidas na FURB ou saíram para realizar atividades no âmbito internacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Campus 1 - FURB 
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Cursos da Universidade 

Cursos de Graduação 
 

1. Administração 
2. Arquitetura e Urbanismo 
3. Artes Visuais 
4. Biomedicina 
5. Ciências Biológicas 
6. Ciência da Computação 
7. Ciências Contábeis 
8. Ciências Econômicas 
9. Ciências da Religião 
10. Ciências Sociais 
11. Dança 
12. Design 
13. Direito 
14. Educação Especial 
15. Educação Física 
16. Enfermagem 
17. Engenharia Alimentos 
18. Engenharia Civil 
19. Engenharia Elétrica 
20. Engenharia Florestal 
21. Engenharia Mecânica 
22. Engenharia Produção 
23. Engenharia Química 
24. Engenharia Telecomunicações 
25. Farmácia 
26. Fisioterapia 
27. Geografia 
28. História 

29. Jornalismo 
30. Letras 
31. Letras - Língua Alemã 
32. Matemática 
33. Medicina 
34. Medicina Veterinária 
35. Moda 
36. Música 
37. Nutrição 
38. Odontologia 
39. Pedagogia 
40. Psicologia 
41. Publicidade e Propaganda 
42. Química 
43. Serviço Social 
44. Sistemas de Informação 
45. Teatro 
46. Tecnologia em Comércio Exterior 
47. Tecnologia em Marketing (dupla 

diplomação com Halmstad – 
Suécia) 

48. Turismo 

 

Ementas das disciplinas em Português 
www.furb.br/graduacao 
> Escolher o curso > Currículo > Ementa 

 

Mestrados 
 Administração 

 Biodiversidade 

 Ciências Contábeis 

 Desenvolvimento Regional 

 Educação 

 Engenharia Ambiental 

 Engenharia Elétrica 

 Engenharia Florestal 

 Engenharia Química 

 Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 Química 

 Saúde Coletiva 

Doutorado 
 Administração e Ciências Contábeis 

 Desenvolvimento Regional 

 Educação 

 Engenharia Ambiental 
 

http://www.furb.br/graduacao
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Conheça os Campi 
www.furb.br/mapas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.furb.br/mapas É possível escolher o campus e ver a localização dos blocos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii- Localização dos campi 1, 2 e 3. 

iii- Mapa do Campus 1 - Principal 

http://www.furb.br/mapas
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FURB FM 
Na FURB FM você aprecia músicas de qualidade sem apelos ou 

intervenções comerciais, com cuidadosa seleção musical. Sua 

programação é diversificada, com gêneros musicais que destacam MPB, 

rock, reggae, blues, jazz e música erudita. Sintonize 107,1 Mhz ou ouça 

pela internet acessando o endereço www.furb.br/furbfm 

FURB TV 
A FURB TV possui uma programação que prioriza a cultura e os valores 

da região, assim como atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 

extensão. Com conteúdo produzido localmente ou por meio da sua 

parceria com o canal educativo TV Cultura, a programação da FURB TV 

é transmitida para Blumenau e cidades do Vale do Itajaí. Acesse 

www.furb.br/furbtv 

 

v - Mapa do Campus 2 iv - Mapa do Campus 3 

vi - Mapa do Campus 5 

http://www.furb.br/furbfm
http://www.furb.br/furbtv
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Motivos para escolher a FURB 
  

Intercâmbio e Estrutura 
A FURB é a 3ª melhor Universidade de Santa Catarina e a única na região de Blumenau que tem 

estrutura para receber estudantes intercambistas. Só a FURB tem Escritório de Relações 

Internacionais e convênios com Instituições Estrangeiras, o que torna a FURB uma Universidade, 

que além da sala de aula, trabalha com a parte de pesquisa (geração de conhecimentos) e 

extensão (aplicação dos conhecimentos na comunidade). 

Possuímos convênios com mais de 70 Instituições de Ensino Superior e é um excelente destino 

para o seu intercâmbio: 

 Se a sua Universidade tem convênio com a FURB, você não precisa pagar mensalidades; 

 Se a sua Universidade não tem convênio com a FURB, ainda assim você pode estudar 

aqui como free-mover e pagar as mensalidades (propinas); 

 Nossos laboratórios bem equipados e existem nas mais diversas áreas; 

 A Biblioteca da FURB é a 2ª maior do Estado de Santa Catarina; 

 Quando disponível, você pode fazer estágio em uma das empresas da região; 

 Nossos alunos adoram estrangeiros e irão 

lhe tratar muito bem; 

 Os professores são muito atenciosos e 

acessíveis, assim como nossos alunos; 

 Aulas de Português para Estrangeiros e 

prática desportiva gratuitas; 

 Você pode morar na casa de alunos da 

FURB e conhecer nossa cultura e idioma; 

 Você vai amar Blumenau, e essa será uma 

das melhores experiências de sua vida! 

 Rádio e televisão educativa; 

 Editora e livraria; 

 Complexo esportivo, 

 Biblioteca com mais de 500 mil volumes; 

 Atividades culturais como: cinema, teatro, violão, coro, dança, orquestra, exposições e 

eventos. 

 

Dupla Titulação 
Mestrado e Doutorado em Administração da FURB tem convênio para Dupla Titulação com a 

Universidade de Halmstad – Suécia, assim como o curso de graduação em Tecnologia em 

Marketing. 

http://www.hh.se/english/schoolofbusinessengineeringandscience/phdeducationininnovationsc

iences/doubledegreeininnovationsciencesandbusinessmanagement.65446446.html 

vii Intercambistas: Vincenzo (Itália), Simon (Dinamarca), Pascal 
(Alemanha), Alessandra (Dinamarca), Jessica (Alemanha) e 
Julian (Alemanha) em frente ao campus 1. 

http://www.hh.se/english/schoolofbusinessengineeringandscience/phdeducationininnovationsciences/doubledegreeininnovationsciencesandbusinessmanagement.65446446.html
http://www.hh.se/english/schoolofbusinessengineeringandscience/phdeducationininnovationsciences/doubledegreeininnovationsciencesandbusinessmanagement.65446446.html
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Disciplinas em idioma estrangeiro 
Na FURB a maioria das aulas são em Português. Entretanto, também ofertamos disciplinas em 

idioma estrangeiro que geralmente são lecionadas no período noturno: 

 Interkulturelle Bildung 

 Educación Intercultural 

 Brazilian culture and society 

 Entrepreneurship and Corporate Strategies 

 Globalization and International Business Management 

 International Economics 

 Marketing and Consumer Behavior 

 Methods and Research Techniques in Marketing 

 Sustainability and procedures for creation of textiles and accessories 

Verifique a disponibilidade de disciplinas e horários com a Coordenadoria de 

Relações Internacionais. 

Português para Estrangeiros 
 

As aulas são ministradas pelo Centro de 

Línguas da Universidade, o FURB 

Idiomas. É uma excelente oportunidade 

de interagir com os colegas 

intercâmbistas e aprender uma pouco 

mais sobre a cultura brasileira. 

 

Conheça o FURB Idiomas 
www.furb.br/idiomas 
 
 

 

 

 

 

 

viii - Intercambistas: Abi (Alemanha), Fabíola (Costa Rica), 
Ruvije (Alemanha), Emma (Suécia), Sonja (Alemanha), Sarah 
(Suécia), Luís Diego (Costa Rica). 

http://www.furb.br/idiomas


GUIA DO ESTUDANTE ESTRANGEIRO 

 
11 

Relações Internacionais 
De portas abertas para o mundo 

www.furb.br/cri  

Desde 1998, a FURB estabeleceu, de forma efetiva e contínua, diversos convênios com 

Instituições de Ensino Superior da Europa, América do Norte, América Latina, Ásia e África. 

Buscando promover a qualificação e atualização do conhecimento, a Universidade desenvolve 

trabalhos em cooperação com instituições estrangeiras por meio de intenso programa de 

intercâmbio de alunos, professores e servidores técnico-administrativos das mais diversas 

áreas. 

Calendário Acadêmico e Prazo de Candidatura 
 
1º semestre – Verão  
Começa em Fevereiro e termina em Julho*. 
Candidaturas serão aceitas até 30 de Outubro. 
 
2º semestre – Inverno  
Começa em Agosto* e termina em Dezembro. 
Candidaturas serão aceitas até 30 de Abril. 

* Datas sujeitas a alteração 

Intercâmbio 
O processo de candidatura na FURB é bem simples, precisamos basicamente do preenchimento 

da ficha de candidatura, passaporte e histórico escolar. 

Preencha todos os campos, isso facilita no nosso trabalho.  

Qualquer dúvida, entre em contato conosco que ficaremos felizes em ajudar. 

Você pode enviar tudo por e-mail, mas precisa ser através do Escritório de Relações 

Internacionais da sua Universidade, desta forma, você não precisará pagar mensalidades. 

Todos os intercambistas que vem estudar na FURB através do convênio com a sua Universidade 

de origem não precisam pagar mensalidades, apenas taxas como impressões no laboratório de 

informática, ou multa por atraso na devolução de livros da Biblioteca. 

Somente com o recebimento de todos os documentos solicitados e a ficha de candidatura 

completa é que poderemos emitir a carta de aceite para o pedido do visto, que é obrigatório caso 

você queira estudar no Brasil (não importa por quanto tempo seja). 

 

Free-mover 
Se a sua Universidade de Origem não tem convênio com a FURB, você pode vir estudar na FURB 

mesmo assim, mas precisará pagar mensalidades (propinas). 

http://www.furb.br/cri
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Neste caso, é obrigatório que você tenha um CPF = Cadastro de Pessoa Física (você pode fazê-lo 

fora do Brasil no consulado do seu país de origem – VER “Como solicitar CPF no exterior”). 

Da mesma forma, precisaremos da ficha de candidatura e demais documentos, que podem ser 

enviados por você, dentro dos prazos de candidatura, inclusive com o histórico escolar da 

instituição de origem! 

 

Documentos obrigatórios  
Os documentos devem ser enviados por e-mail para cri@furb.br 

1. Ficha de Candidatura; 
Disponível em: https://bit.ly/2uJiElm 

2. Histórico acadêmico; 
3. Cópia digitalizado do Passaporte. 

Todos os estudantes devem solicitar Visto de Estudante tipo VI. Siga as instruções do Consulado 
Brasileiro. 

 
A Ficha de Candidatura deverá ser entregue na Relações Internacionais da Instituição de origem 

que a enviará à Universidade Regional de Blumenau para o seguinte endereço de e-mail 

cri@furb.br.Não é necessário enviar a ficha original pelo correio. 

Todos os estudantes Internacionais devem ter seguro de saúde cobrindo sua estadia no Brasil. 

Chegada ao Brasil 

Aeroportos Recomendados 
 Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos (Código IATA: GRU)  

 Campinas / Aeroporto de Viracopos (IATA Code: VCP) 

Para chegar a Blumenau você terá que pegar um voo doméstico para o aeroporto de Navegantes 
(Código IATA: NVT), ou para o aeroporto de Florianópolis (Código IATA: FLN). 

Blumenau via Navegantes 
Do Aeroporto de Navegantes (NVT), que se situa a cerca de 60 km de Blumenau, você poderá 
utilizar o serviço de ônibus para chegar à Blumenau. 

 Executivo Transportes  
www.transportesexecutivo.com.br 
Verifique os valores. 

Blumenau via Florianópolis 
Alternativamente, você pode usar o aeroporto de Florianópolis (FLN), que fica a 150 km de 
Blumenau. Neste caso, você terá que ir de táxi do aeroporto até a Rodoviária de Florianópolis 
(Terminal Rita Maria) e comprar o bilhete de ônibus para Blumenau. 

 Auto Viação Catarinense.  
www.catarinense.net  
O último ônibus que vem de Florianópolis para Blumenau sai às 22h. 

mailto:cri@furb.br
mailto:cri@furb.br
http://www.transportesexecutivo.com.br/
http://www.catarinense.net/
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Registro no País -  Polícia Federal 

Todo estrangeiro que vem ao Brasil com Visto de Estudante precisa efetuar 

este procedimento! 

Você vai se apresentar à Polícia Federal em Itajaí – cidade vizinha a Blumenau – para registrar sua 
chegada e permanência no Brasil. Outras instruções relativas a este procedimento serão dadas 
pela equipe da Coordenadoria de Relações Internacionais e mais detalhes podem ser 
encontrados em: 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/visto-

consular  

 

Documentos necessários para o registro na Polícia Federal  
 Formulário eletrônico preenchido, 

o A equipe da Coordenadoria de Relações Internacionais preenche para você; 

 Passaporte original válido (e cópia simples – todas as páginas), com o visto: 

IMPORTANTE: De acordo com os novos procedimentos para os imigrantes no Brasil, todos 

os estudantes precisam apresentar um documento com o nome dos pais (pai e mãe) para 

a Polícia Federal no Brasil, para isso, observe atentamente o seguinte: 

A – Se o nome dos pais está no seu passaporte, nenhum documento 
adicional será solicitado; 

B – Se o nome dos pais não aparece na folha de identificação no passaporte, 
é necessário que você traga: 
A Certidão de Nascimento com Tradução Juramentada para o Português deve ser 
Apostilada pela Convenção de Haia. 

C – Se o seu país não é um membro da Convenção de Haia, será necessário 
que você traga a Certidão de Nascimento constando os nomes, junto com Tradução 
Juramentada para o Português. Neste caso, a Certidão de Nascimento e a tradução 
juramentada devem ser Consularizadas (Carimbo ou Selo do Consulado Brasileiro) 
deve ser Consularizada (Carimbo ou Selo) do Consulado Brasileiro. 

 Two recent 3x4 photos, colored, white background, plain paper,  of your front side 

Você deve trazer os documentos acima listados quando vier ao Escritório de 

Relações Internacionais depois que chegar em Blumenau. 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/visto-consular
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/visto-consular
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Custo de Vida 

Moradia 
Moradia em casa de famílias, pousadas, hotéis e hostels. 
 

Opções Recomendadas 
Custo mensal menor que R$ 1.200,00 

Fritz 

Hugo Diego Hersing: atendimento@fritzrestaurante.com.br  
+55 47 99981 8585  
+55 47 3323-2121 
+55 47 3323-1370 
www.facebook.com/hhersing | www.fritzrestaurante.com.br 
Distâncias da FURB: Campus 1 – 3,5 km | Campus 2 – 1,1km 
 

Prof. Gérson Tontini 

Gérson Tontini gersontontini@gmail.com  

+55 47 992008626 Simone 

+55 47 99191-9556 Gerson 

Distâncias da FURB: Campus 1 – 1,3 km | Campus 2 – 1,6km | Campus 3 – 350 m 
 

Maika's Hostel 

maikashostel@gmail.com  
+55 47 3232 7578 
+55 47 99925 3622 
www.airbnb.com.br/rooms/9629823?preview 
https://www.airbnb.com.br/rooms/10569122?preview 
Distâncias da FURB: Campus 1 – 1,5 km | Campus 2 – 1,7km 
 

Pensionato Feminino Villa Di Belvedere (apenas moças) 

Stela: vilabel577@gmail.com  
+55 47 9101 8493 | +55 47 3323 8493 
https://goo.gl/er4hYN  
Distâncias da FURB: Campus 1 – 1 km | Campus 2 – 950 m 
 

Residencial Princess (apenas moças) 

Elfrida Kertischka: elfrida.gret@gmail.com 
+55 47 3041 0909 
+55 47 98428 3601 
Distâncias da FURB: Campus 1 – 300 m | Campus 3 – 300 m | Campus 2 – 3 km 
 

mailto:atendimento@fritzrestaurante.com.br
http://www.facebook.com/hhersing
http://www.fritzrestaurante.com.br/
mailto:gersontontini@gmail.com
mailto:maikashostel@gmail.com
http://www.airbnb.com.br/rooms/9629823?preview
https://www.airbnb.com.br/rooms/10569122?preview
mailto:vilabel577@gmail.com
https://goo.gl/er4hYN
mailto:elfrida.gret@gmail.com
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Stamm Hostel | Backpackers 

Guilherme Peters, Valéria e Mônica 
+55 47 99182 0320 
+55 47 99101 1990 
+55 47 3338 5266  
www.stammhostel.com.br | www.facebook.com/stamm.hostel | 
contato@stammhostel.com.br   
Distâncias da FURB: Campus 1 – 2,5 km | Campus 2 – 0,9 km 
 
Custo mensal maior que R$ 1.200,00  
Com vários serviços e facilidades 
 

Steinhausen Hotéis 

Richard Steinhausen: hotel@hotelsteinhausen.com.br; financeiro1@hotelsteinhausen.com.br; 
www.hotelsteinhausen.com.br  
+55 47 3329-2437 
+55 47 3322-5276 
Distâncias da FURB: Campus 1 – 1 km | Campus 2 – 3 km 
 

Ville d`Lyon Apart Hotel 

www.villedlyon.com.br;  
atendimento@villedlyon.com.br; administracao@villedlyon.com.br  
Cristina Wiggers Medeiros 
+55 47 3326 4827 
+55 47 99903 0965 
Distâncias da FURB: Campus 1 – 650 m | Campus 2 – 2 km 
 

The Town House Flat 

Helbert Lage: helbertimoveis@hotmail.com |helbertlage@hotmail.com 
Facebook: Helbert Lage Corretor de Imóvel http://goo.gl/9cxi2H 
+55 47 3326 7744 
+55 47 99947 8420 
Distâncias da FURB: Campus 1 – 3 km | Campus 2 – 4 km 
 

Amigos do Mundo 

A FURB tem um banco de dados de pessoas que gostariam de hospedar um estrangeiro em sua 
casa por um custo mensal combinado entre as partes. Contate-nos para mais informações. 
 

Lembre-se de verificar se o alojamento tem ar condicionado, no verão é 

imprescindível (por conta do calor e mosquitos).  

http://www.stammhostel.com.br/
http://www.facebook.com/stamm.hostel
mailto:contato@stammhostel.com.br
mailto:hotel@hotelsteinhausen.com.br
mailto:financeiro1@hotelsteinhausen.com.br
http://www.hotelsteinhausen.com.br/
http://www.villedlyon.com.br/
mailto:atendimento@villedlyon.com.br
mailto:administracao@villedlyon.com.br
mailto:helbertimoveis@hotmail.com
mailto:helbertlage@hotmail.com
http://goo.gl/9cxi2H
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Saúde – Despesas Médicas e Dentárias 
Cada estudante deve vir com seu próprio seguro saúde internacional que cobre estes serviços. 

Blumenau tem uma boa rede hospitalar e é centro de referência em transplantes. 

Reembolso do seguro saúde 

Caso ocorra alguma situação em que se agrave sua saúde, você é obrigado a ter Seguro Saúde. 

Você deve se dirigir a um hospital ou clínica particular, pagar a consulta e procedimentos e depois 

pedir reembolso à seguradora contratada. A equipe da CRI estará sempre à disposição para 

acompanhar neste atendimento. É importante que você tenha CPF para que possa ser gerada 

uma Nota Fiscal que você utilizará para solicitar reembolso. Guarde suas notas fiscais dos 

medicamentos, é possível que você seja reembolsado também. 

 

Transporte 

Ônibus Municipal (dentro de Blumenau) 
Passe normal: R$ 4,20 BRL | Passe de Estudante: R$ 2,10* 
*apenas com a apresentação da carteira de Estudante. 

Carteira de passe para ônibus municipal 

http://www.blumob.com.br/  
sac@blumob.com.br  
0800 008-0900 (047)3285-6243 ou 98816-6960 

 

Ônibus Intermunicipal (da rodoviária para outras Cidades) 
Principais destinos 
Blumenau – Itajaí (Polícia Federal) – Blumenau = R$ 45,00* 
Blumenau – Balneário Camboriú (Praia) – Blumenau = R$ 55,00* 
Blumenau – Florianópolis (Capital/Praias) – Blumenau = R$ 110,00* 
http://www.catarinense.net  
 
Navegantes (Aeroporto) – Blumenau = R$ 55,00* BRL 
http://www.transportesexecutivo.com.br/  
 
 
*Valores Aproximados 

 

  

http://www.blumob.com.br/
mailto:sac@blumob.com.br
http://www.catarinense.net/
http://www.transportesexecutivo.com.br/
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Alimentação 

Cantina da FURB (Cia. de Refeições)  

Restaurante Universitário - R$ 8,75 (almoço com 
apresentação de documento que comprove que é 
estudante: matrícula ou carteira de estudante) no 
Campus 1 e 2 
 
http://www.furb.br/web/4458/servicos/portal-academico/restaurante-universitario 
 

Supermercado Giassi  

Buffet - R$ 36,00 a 49,90 (por quilo). 
Em frente ao Campus 1 
 

Atrações  

Sommerfest 

Caso você não venha para a FURB para o segundo semestre, não fique triste, temos uma uma 
Oktoberfest de verão em Janeiro, (é só chegar um pouco mais cedo para o início do semestre). 
Acontece nas quintas e sextas-feiras. 
http://sommerfestblumenau.com.br/ 
 

Festival Brasileiro da Cerveja 

Ok, se ainda assim você não puder chegar mais cedo, em Março a Vila Germânica sedia o 
Festival Brasileiro da Cerveja. 
http://festivaldacerveja.com/sistema/  
 

Oktoberfest 

É a segunda maior festa alemã do mundo, perdendo só para a original, em Munique. Em 
Outubro, a festa comemora a força de resiliência do povo blumenauense, enfatizando suas 
tradições típicas alemãs. O público passa de 500 mil pessoas por ano, que consomem mais de 
600 mil litros de chope! 
Mais informações http://www.oktoberfestblumenau.com.br  

 

Festitália 

Como também fomos colonizados por italianos, temos a maior festa Italiana de Santa Catarina 
que acontece em Blumenau no mês de Julho. 
http://circoloitalianodiblumenau.com.br/home/festitalia/  

 

 

http://www.furb.br/web/4458/servicos/portal-academico/restaurante-universitario
http://sommerfestblumenau.com.br/
http://festivaldacerveja.com/sistema/
http://www.oktoberfestblumenau.com.br/
http://circoloitalianodiblumenau.com.br/home/festitalia/
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Festival de Teatro  

Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, acontece anualmente em Julho. 
http://www.furb.br/fitub 
 

Bares e Pubs 
 

The Basement English Pub 
https://www.basementpub.com.br/ 
 
Butiquin Wollstein Garten 
http://www.butiquingarten.com.br/ 
 
Ahoy! Tavern Club 
http://www.ahoyblumenau.com.br/  
 
   

Pontos Turísticos 
Santa Catarina é um lugar cheio de belezas! Você pode conhecer muitas delas de graça! 
 
Acesso os links e saiba mais 
http://www.guiadaoktober.com/o-guia-para-pao-duro-atracoes-gratis/  
https://valedacerveja.com/categoria-o-que-fazer/cultura/  
http://turismo.sc.gov.br/destinos/  
 

Links Úteis 
 

 FURB http://www.furb.br/  

 Estudantes Estrangeiros na FURB http://www.furb.br/web/1808/cursos/intercambio-

academico/estudantes-estrangeiros/balao/2977  

 Biblioteca http://www.furb.br/web/4564/servicos/biblioteca/biblioteca-on-line  

 Disciplinas em língua estrangeira 

http://www.furb.br/web/4441/cursos/graduacao/disciplina-em-lingua-estrangeira  

 Guia do Viajante http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/viagens-

internacionais  
 Turismo em Blumenau! http://turismoblumenau.com.br/  

http://www.furb.br/fitub
https://www.basementpub.com.br/
http://www.butiquingarten.com.br/
http://www.ahoyblumenau.com.br/
http://www.guiadaoktober.com/o-guia-para-pao-duro-atracoes-gratis/
https://valedacerveja.com/categoria-o-que-fazer/cultura/
http://turismo.sc.gov.br/destinos/
http://www.furb.br/
http://www.furb.br/web/1808/cursos/intercambio-academico/estudantes-estrangeiros/balao/2977
http://www.furb.br/web/1808/cursos/intercambio-academico/estudantes-estrangeiros/balao/2977
http://www.furb.br/web/4564/servicos/biblioteca/biblioteca-on-line
http://www.furb.br/web/4441/cursos/graduacao/disciplina-em-lingua-estrangeira
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/viagens-internacionais
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/viagens-internacionais
http://turismoblumenau.com.br/

