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Conhece-nos 
 
A Universidad de Alcalá esta estruturada em três campi, Campus Histórico, 
Campus Científico Tecnológico e Campus de Guadalajara, que oferecem 
estudos nas três grandes áreas de Artes e Humanidades, Ciências, Ciências 
Sociais e Jurídicas, Ciências da Saúde e Engenharia e Arquitetura. 
 
Campus Histórico 
No Campus Histórico situado na cidade de Alcalá de Henares se ministram 
estudos de Humanidades, Arquitetura e Ciências Sociais y Jurídicas. 
 
Campus Científico Tecnológico  
No Campus Científico Tecnológico, situado na região de expansão da cidade, 
se desenvolvem estudos de Ciências, Ciências da Saúde e Engenharias. 
 
Campus Guadalajara 
No Campus de Guadalajara, a 25 km de Alcalá de Henares e com uma 
excelente comunicação com esta cidade e com Madri, se ministram estudos de 
Ciências Sociais, Ciências da Saúde e Arquitetura. 
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Bem-vindos à Universidad de Alcalá, Patrimônio da Humanidade, uma das 
universidades mais antigas da Europa, que tem sua origem no Estudo Geral 
criado em 20 de maio de 1293. No ano 1499, o Cardeal Cisneros deu um novo 
impulso a estes estudos com a criação dum Colégio Maior e a Universidad de 
Alcalá passou a ser um dos primeiros exemplos de cidade universitária. 
Pelas suas salas tem passado alguns dos grandes nomes da história e da 
cultura espanhola, como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Tirso de 
Molina, Fray Luis de León, Ignacio de Loyola, Juan de Mariana, Arias Montano, 
Ginés de Sepúlveda, ou Gaspar de Jovellanos, entre outros. Sita a uns trinta 
km do centro de Madri, na cidade de Alcalá de Henares conhecida por ser o 
lugar de nascimento de Cervantes, criador do inesquecível Don Quijote de la 
Mancha. 
 
Hoje a Universidad de Alcalá é uma universidade moderna, que oferece uma 
ampla oferta de cursos de Graduação e Pós-graduação, adaptada ao Espaço 
Europeu de Educação Superior, em todos os âmbitos do saber, desde as 
Humanidades às Engenharias, desde as Ciências Sociais às Ciências 
Experimentais e Biomédicas. São mais de 28.000 os estudantes que seguem 
seus estudos na Universidad de Alcalá, dos que uns 19.000 estão na 
Graduação e mais de 9.000 na Pós-graduação, repartidos em três campi 
diferenciados: campus histórico, que está composto de prédios dos séculos XVI 
e XVII com os cursos de Humanidades, Arquitetura, Ciências Sociais, Jurídicas 
e Econômicas; campus externo científico-tecnológico, onde se ministram os 
cursos das áreas de Ciências Experimentais, Ciências da Saúde e Engenharia; 
e o campus de Guadalajara, que tem os cursos de Magistério, Ciências 
Empresariais, Enfermagem, Ciência e Tecnologia da Construção e Turismo.  
 
Dentre as principais fortalezas da Universidade se destaca o ensino da língua 
espanhola, assim como a pesquisa nas áreas da biomedicina e da 
bioengenharia. Dispõem de cinco Hospitais Universitários associados, três 
Institutos Universitários multidisciplinares, um parque científico tecnológico e 
outras instalações destinadas à pesquisa experimental e biomédica. 
 
A Universidad de Alcalá, além de possuir um rico patrimônio arquitetônico e 
artístico, herança da sua longa trajetória histórica desde finais do século XV, é 
uma universidade que aposta pela inovação tecnológica e a colaboração com o 
mundo empresarial e industrial, assim como pela internacionalização dos seus 
estudos e da sua pesquisa. Prova disso são os mais de 6.000 estudantes 
internacionais que a cada ano vem estudar na nossa universidade. 



Este site se constitui uma das principais fontes de informação sobre a nossa 
universidade. Desejamos que seja de utilidade a todos os que queiram fazer 
uso dele e contamos com a sua colaboração para sua melhora. 
 
Fernando Galván. 
Reitor 
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A Universidade num olhar 
 
Nas nossas salas de aula estudam por volta dos 30.000 alunos. Dentre eles, 
uns 20.000 realizam estudos na Graduação, ministrados por uma equipe de 
1.800 professores e pesquisadores, organizados em 43 departamentos. A 
Universidade conta, além disso, com uma moderna e eficiente gestão, atendida 
pelas aproximadamente 800 pessoas que compõem a equipe do Pessoal da 
Administração e dos Serviços. 
 
Os estudantes tem a sua disposição uma Aula Virtual, com materiais docentes 
para mais de 900 disciplinas, 26 aulas informáticas totalmente equipadas, rede 
WIFI em todos os prédios e aluguel gratuito de laptop.  
 
Ao longo dos seus períodos como estudantes, os alunos tem um tutor 
personalizado para que os orienta e ajuda a atingir todo seu potencial. 
 
A Universidade dispõe de 16 bibliotecas, com 2.700 lugares para leitura e 
estudo, e uma grande coleção digital, na que se incluem mais de 16.000 títulos 
de revistas eletrônicas. 
 
Os professores e pesquisadores da Universidad de Alcalá podem aceder 
também, desde suas próprias faculdades, aos fundos bibliográficos do 
Depósito da Biblioteca Nacional situado no Campus Científico Tecnológico da 
Universidade, que tem mais de 10 milhões de volumes. 
 
A Biblioteca da Universidade tem obtido o Selo de Excelência Europeia 400+ 
pela qualidade dos seus serviços. 
 
Para mais informação pode consultar: Dados e cifras. 
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Os nossos estudantes 
 
Assim nos vem 
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10 Motivos que justificam estudar na Universidad de Alcalá 
 
Tradição e inovação 
Ampla oferta de estudos 
Uma universidade próxima dos seus alunos 
Ensino de qualidade, plenamente adaptado ao Espaço Europeu de Educação 
Superior (EEES) 
Ambiente internacional e cosmopolita 
Referência mundial no ensino do espanhol 
Ampla oferta de atividades culturais e esportivas 
Pesquisa de qualidade 
Atenção e orientação profissional 
Compromisso Social 
 
Tradição e inovação 
 
Com mais de cinco séculos de história, a Universidad de Alcalá é uma das 
poucas universidades Patrimônio da Humanidade do Mundo.  
 
O Campus Histórico, esta no centro da cidade de Alcalá de Henares, e permite 
estudar num entorno monumental ímpar, situado só a 30 km. de Madrid.  
 
Num bairro externo e moderno da cidade, num entorno arborizado, se situa o 
Campus Científico-Tecnológico (Campus Externo), dotado de modernos 
prédios e centros de pesquisa, muito bem comunicado com o Campus 
Histórico. 
 
Os nossos estudantes tem também um terceiro campus, na vizinha cidade de 
Guadalajara, à que podem aceder de trem, ônibus o veículo privado desde 
qualquer um dos outros dois campi. 
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Amplia oferta de estudos 
 
Se ministram na universidade mais de 35 cursos de Graduação, junto com uma 
ampla oferta de estudos de pós-graduação e formação continuada, em todas 
as áreas de conhecimento: Artes e Humanidades, Ciências, Ciências da 
Saúde, Ciências Sociais e Jurídicas, e Engenharia e Arquitetura. 
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Uma universidade próxima dos seus alunos 
 
A universidade está organizada em unidades de tamanho médio, onde as 
turmas são reduzidas, o que permite um contato direto e permanente entre 
estudantes e professores.  
Todos os nossos estudantes podem contar, além disso, com um tutor pessoal, 
que os orienta durante sua estância na universidade. 
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Ensino de qualidade, plenamente adaptado ao Espaço Europeu de 
Educação Superior. (EEES) 
 
Todas as nossas titulações utilizam o sistema europeu de créditos ECTS, com 
validade em mais de 45 países.  
A inovação docente e o uso das novas tecnologias são elementos essenciais 
do nosso ensino.  
A aprendizagem está baseada num acompanhamento continuo do trabalho dos 
estudantes e numa metodologia ativa, na que se combinam o ensino teórico e 
prático, incluindo a possibilidade de adquirir experiência profissional com 
estâncias formativas ou estágios em empresas e outras instituições externas. 
Todas as faculdades e títulos da Universidade têm sistemas internos de 
avaliação como garantia da qualidade e se propõem melhoras de forma 
continuada. Além disso está sujeita, logicamente, a todas as avaliações das 
agências de qualidade. 
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Ambiente internacional e cosmopolita 
 
Todos os anos nos visitam na Universidad de Alcalá mais de 5.000 estudantes 
do mundo todo; por isso contamos com uma longa experiência no atendimento 
e acolhida de pessoas de diversas procedencias e culturas.  
Estando conosco, com certeza, que poderá fazer novos amigos e viverá novas 
experiências, sim deixar de se sentir como se estivesse na sua própria casa. 
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A UAH é referente mundial no ensino do espanhol 
 
E na divulgação da língua e cultura espanholas: contamos com uma ampla 
oferta de cursos de espanhol como língua estrangeira, em todos os níveis e 
com uma qualidade reconhecida internacionalmente.  
Somos uma das instituições autorizadas para a realização das provas que 
permitem obter os Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira DELE 
(diplomas oficiais de proficiência da língua espanhola) que da o Instituto 
Cervantes em nome do Ministério de Educação da Espanha. 
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Ampla oferta de atividades culturais e esportivas 
 
Cultura 
Consulte periodicamente na web a carteleira com os próximos eventos 
culturais.  
Também pode aceder à informação das distintas aulas (Belas artes, música, 
teatro,...) assim como as diferentes atividades culturais, como cine clube, “tuna” 
ou coro universitários, ... 
 
Esporte 
Aceda à página do Serviço de Esporte da UAH, onde poderá consultar horários 
de atividades e tarifas das instalações de esporte, assim como fazer suas 
reservas.  
Podem ser consultadas todas as atividades esportivas e competições que se 
realizam na UAH. 
 
Publicações 
O Serviço de Publicações da Universidad de Alcalá tem como finalidade a 
edição, reprodução e divulgação de livros, revistas científicas e outras 
publicações que possam contribuir ao desenvolvimento da ciência, a técnica, a 
cultura e a educação, assim como projeção científica, acadêmica, cultural e 
social da Universidade. 
 
Cultura e esporte 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales 



Colégio Maior de San Ildefonso 
Plaza de San Diego | 28801 Alcalá de Henares Madrid 
Teléfono: 91 885 40 83 | Fax: 91 885 4069 
Email: vicer.extension@uah.es 
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Pesquisa de qualidade 
 
Somos uma das universidades públicas espanholas melhor avaliadas pela 
qualidade da sua pesquisa. 
  
Os nossos estudantes tem a oportunidade de se iniciar na atividade 
pesquisadora através de algumas das matérias da Graduação o fazendo a 
matricula num dos nossos cursos de pós-graduação:  “Másteres” de pesquisa 
ou Programas de Doutorado. 

 
O Ranking de 2009 em pesquisa das universidades públicas espanholas, no 
que são analisadas 48 instituições de educação superior, coloca à Universidad 
de Alcalá na quinta posição enquanto ao número de teses de doutorado 
finalizadas com sucesso, na sétima posição pelo número de patentes e na 
oitava posição no que se refere à produtividade pesquisadora dos professores. 
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Atenção e orientação profissional. 
 
Oferecemos programas específicos de orientação aos nossos alunos egressos 
para facilitar a sua incorporação ao mundo laboral.  
Promovemos, também, programas de empreendedorismo e "spinoff", em 
colaboração com as empresas do nosso entorno. 
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Uma Universidade comprometida com a sociedade 
 
A Responsabilidade Social da Universidade se evidencia no seu compromisso 
em divulgar e pôr em prática um conjunto de valores y princípios que 
respondam às necessidades da sociedade à que serve e que contribuam a 
criar um mundo mais justo. 
 
As ações mais destacadas que a Universidad de Alcalá desenvolvem como 
entidade socialmente responsável são as seguintes: 
 
Cátedra de Responsabilidade Social. A Universidade tem criado uma Cátedra 
de Responsabilidade Social Corporativa, que constitui todo um referente neste 
âmbito, tanto a nível nacional como internacional, e que organiza programas 
formativos para os estudantes da graduação e da pós-graduação, assim como 
para outras entidades externas. 
 
Patrocínio do Prêmio de Direitos Humanos Rei da Espanha, junto com o 
Defensor do Povo da Espanha. Este prêmio, que se entrega com caráter 
bianual no Paraninfo da Universidade, se concede a aquelas instituições Ibero-
americanas que tenham se distinguido na defesa e promoção dos direitos 
humanos e dos valores democráticos, ou que tenham favorecido a pesquisa ou 
a prática de programas de atuação dirigidos a promover estes valores. 



Ações em defesa do médio ambiente e da sustentabilidade. A UAH é a primeira 
universidade da Espanha e uma das primeiras do mundo em responsabilidade 
ambiental segundo o ranking “GreenMetric ”, elaborado pela Universidade de 
Indonésia. A Universidad de Alcalá é a sede do Observatório da 
Sustentabilidade da Espanha e tem um jardim botânico único no seu entorno (o 
Real Jardim Botânico Juan Carlos I), um espaço verde que ocupa 260.000 
metros quadrados, dentro do Campus Científico Tecnológico, e que conta com 
mais de 12.000 espécies. Além disso, a Universidade dispõe de um escritorio 
específico, denominado “Ecocampus”, que é o responsável de desenvolver um 
Programa de Qualidade Ambiental nos nossos campi. 
 
Universidade de Maiores. Programa formativo específico dirigido a todas 
aquelas pessoas maiores de 55 anos que procuram se manter intelectualmente 
ativos, melhorando seus conhecimentos e frequentando o ambiente 
universitário. 
 
Universidade para Imigrantes. Com o objeto de colaborar na integração da 
população de imigrantes, a Universidade desenvolve um programa dirigido a 
facilitar o domínio das competências da língua e da realidade social e cultural 
do nosso pais desde uma perspectiva de lugar de encontro de culturas. 
 
A UAH conta, também, com uma Unidade de Integração e Coordenação de 
Políticas de Deficiência, com o objetivo de favorecer a plena inclusão das 
pessoas com diversidade funcional no âmbito universitário. 
 
Formamos parte da Rede Espanhola de Universidades Saudáveis, 
encarregada de promover a melhora da saúde e a prática da atividade 
esportiva, e da Rede de Cidades e Universidades de Comércio Justo, 
associação que promove um comércio internacional responsável. 
  
Nosso Escritório de Cooperação Solidária organiza inúmeras atividades e 
projetos de cooperação para o desenvolvimento, pode conhecer mais no nosso 
Portal de Cooperação e Voluntariado Universitário. 
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Uma Universidade Patrimônio da Humanidade. 
 
A Universidad de Alcalá (UAH) é uma instituição pública fundada em 1499 pelo 
Cardenal Cisneros. É uma das universidades mais antigas da Europa, e um 
dos primeiros exemplos de cidade universitária planejada ao serviço duma 
comunidade educativa. As Constituições de Criação da Universidade de Alcalá 
serviram de modelo para a criação de várias universidades latino-americanas e 
pelas suas aulas tem passado alguns das melhores representações das letras 
e da cultura espanholas, como Lope de Vega, Tirso de Molina e Francisco de 
Quevedo, entre outros.  
 
No Paraninfo da Universidade tem lugar todos os anos a entrega do Prêmio 
Miguel de Cervantes, o prêmio literário mais importante da língua castelhana. 
 
Integrada na cidade de Alcalá de Henares, conhecida por ser o lugar de 
nascimento de Miguel de Cervantes, o criador de Dom Quixote da Mancha, a 
Universidade está situada a 30 km de Madri e a 20 km do aeroporto de Madri-
Barajas. 
 
A Universidad de Alcalá foi declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1998, dada sua importância cultural e pela sua impressionante 
herança arquitectônica. 
 
Hoje a Universidad de Alcalá é uma universidade moderna, com uma oferta 
muito ampla de titulações em todos seus os âmbitos do saber, e uma das 
primeiras universidades espanholas adaptadas plenamente ao Espaço 
Europeu da Educação Superior. 
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O nosso entorno 
 
A Universidad de Alcalá tem ubicados dois dos seus campus na cidade de 
Alcalá de Henares e um terceiro na vizinha cidade de Guadalajara. Ambas 
duas cidades são os dois polos mais importantes do denominado “Corredor –
Faixa- do Henares”, principal via de comunicação desde a época dos romanos 
entre e o nordeste e o centro da península ibérica e, portanto, uma das 
principais zonas de trafego de comercio, desenvolvimento econômico e 
industrial desde a época medieval e renascentista. 
 
Esta dinamicidade tem sido mantida até hoje, sendo este território sede de 
numerosas empresas de todo tipo. Com elas, atraves dos Parques 
Tecnológicos, o Escritório de Transferência de Resultados da Pesquisa y a 
Fundação Geral, a Universidad de Alcalá tem estabelecidos acordos de 
cooperação para atividades de I+D+i, assim como para atividades de promoção 
e criação de nichos empresariais, com programas especiais para jovens 
empreendedores. Isso permite que tanto estudantes como pesquisadores, para 
o desenvolvimento das suas atividades, tenham um ótimo nível de sinergias 
com o mundo empresarial e com as mudanças constantes que a sociedade do 
conhecimento demanda. 
 
Alcalá de Henares assim como Guadalajara exibem um passado renascentista 
visível em muitos dos seus prédios e no próprio urbanismo que, no caso 
concreto da cidade de Alcalá foi premiada com o título de Patrimônio da 
Humanidade. A conservação deste patrimônio esta sendo feita por uma 
iniciativa cívica muito singular no mundo de hoje, uma decisão de um grupo de 
cidadãos de Alcalá de não ceder ante o traslado da universidade a Madri no 
século passado e o seu objetivo em  recupera-la. Este grupo de cidadãos se 
constituiu em comunidade de coproprietários –la Sociedad de Condueños- 
adquirindo e conservando parte dos prédios da universidade, para empresta-os 
posteriormente de forma gratuita, quando a universidade retornou à cidade de 
Alcalá de Henares. 
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Uma Universidade comprometida com a sociedade 
 
A Responsabilidade Social da Universidade se materializa no seu compromisso 
na divulgação e na prática de um conjunto de valores e princípios que 
respondam às necessidades da sociedade à que serve e que contribuam para 
a criação de um mundo com mais justiça. 
 
As ações mais destacadas que a Universidad de Alcalá realiza, como entidade 
socialmente responsável, são: 
 
- Cátedra de Responsabilidade Social. A Universidade tem criado uma Cátedra 
de Responsabilidade Social e Corporativa, que constitui um referente neste 
âmbito, tanto a nível nacional como internacional, e que organiza programas 
formativos para os estudantes da graduação e da pós-graduação, assim como 
para outras entidades externas. 
 
- Patrocinador do Prêmio de Direitos Humanos “Rey de España”, junto com o 
Defensor do Povo da Espanha. Este prêmio, que se entrega com caráter 
bianual no Paraninfo da Universidade, se concede a aquelas entidades Ibero-
americana que tenham se distinguido na defesa e promoção dos direitos 
humanos e dos valores democráticos, ou que tenham dado impulso à pesquisa 
ou à prática de programas de atuação dirigidos a promover estes valores. 
 
- Ações em defesa do médio ambiente e da sustentabilidade. A UAH é a 
primeira universidade da Espanha e uma das primeiras do mundo em 
responsabilidade ambiental segundo o ranking “GreenMetric ”, elaborado pela 
Universidade da Indonésia. A Universidad de Alcalá é a sede do Observatório 
da Sustentabilidade na Espanha e conta com um jardim botânico único no seu 
entorno (o Real Jardim Botânico Juan Carlos I), um espaço verde que ocupa 
260.000 metros quadrados no Campus Científico-Tecnológico e alberga más 
de 12.000 espécies. Além disso, a Universidade dispõe de um escritório 
específico, chamado “Ecocampus”, que se ocupa de desenvolver um Programa 
de Qualidade Ambiental nos três campus da UAH. 
 
- Universidade de Pessoas Idosas (Mayores). Programa formativo específico 
destinado a todas aquelas pessoas maiores de 55 anos que pretendem  
manter-se intelectualmente ativos, melhorando seus conhecimentos e 
frequentando o ambiente universitário. 



 
- Universidade para Imigrantes. Com o objetivo de colaborar na integração das 
pessoas imigrantes, a Universidade desenvolve um programa encaminhado a 
facilitar o conhecimento da língua e da realidade social do nosso país e que 
pretende servir como ponto de encontro entre culturas. 
 
- Contamos, também, com uma Unidade de Integração e Coordenação de 
Políticas de Deficiência (“Discapacidad”), com o objetivo de favorecer a plena 
inclusão das pessoas com diversidade funcional no âmbito universitário. 
 
- Formamos parte da Rede Espanhola de Universidades Saudáveis, 
encarregada de promover a melhora da saúde e a prática da atividade 
esportiva, e da Rede de Cidades e Universidades de Comércio Justo, 
associação que promove um comércio internacional responsável.  Nosso 
Escritório de Cooperação Solidária organiza inúmeras atividades e projetos de 
cooperação para o desenvolvimento, que pode conhecer no site de 
Cooperação e Voluntariado Universitário da UAH. 
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Como chegar à UAH 
A Universidad de Alcalá esta estruturada em três campi: 
O Campus histórico, no centro da cidade; 
O Campus Externo (Campus Científico Tecnológico), na periferia da cidade de 
Alcalá de Henares; 
O Campus da cidade de Guadalajara. 
 
Diretório 
1. Informação sobre trens (RENFE): 
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html 
2. Empresa de ônibus ALSA: http://www.alsa.es/portal/site/Alsa/ 
3. Trem Civis (Renfe): 
http://www.uah.es/universidad/presentacion/tren_civis.shtm 
4. Agrupação de Transportes de Madrí: http://www.ctmmadrid.es 
5. Guadalajara : ônibus urbanos de Guadalajara 
6. Alcalá: serviço de ônibus urbanos 
7. Madrid: Sistema de Transportes de Madrid 
Mapa de Madrid/ Alcalá de Henares 
Mapa de Alcalá de Henares/ Guadalajara 
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Universidad de Alcalá Patrimônio da Humanidade 
 
UAH inovadora, internacional e comprometida: uma universidade para vivi-lha. 
 
QUE POSSO ESTUDAR NA UAH? 
 
GRADUAÇÃO 
 
Estudos nas especialidades de Artes e Humanidades, Ciências, Ciências 
Sociais e Jurídicas, Ciências da Saúde e Engenharia e Arquitetura nos nossos 
três campi: Campus Histórico (situado no centro histórico da cidade), Campus 
Científico Tecnológico (a 5 minutos do centro da cidade em transporte público) 
e o Campus de Guadalajara (a 20 km de Alcalá de Henares). 
Oferecemos a possibilidade de realizar estágios externos em todas nossas 
Graduações. 
Nossa localização, no meio do espaço empresarial do denominado “Eixo –
Corredor- do Henares”, e nosso decidido apoio a estudantes e graduados, 
favorece o vínculo com o mundo laboral. 
 
Conhece nossa oferta educativa: 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Somos uma das universidades de Espanha que tem maior oferta de pós-
graduação e cursos de formação continuada. 
Nossos programas de doutorado estão entre os de maior qualidade docente da 
Espanha. 
Os estágios em empresas são um elemento fundamental na hora de vincular 
aos nossos alunos com o mundo real e facilitar sua inserção no mercado 
laboral. 
Encontrará mais informação na nossa Escola de Pós-graduação: 
 
www.posgrado.universidaddealcala.es  
 
APRENDER ESPANHOL NA UNIVERSIDADE DE ALCALÁ 
 

http://www.posgrado.universidaddealcala.es/


A UAH é referência internacional no ensino da língua espanhola. Anualmente, 
mais de 1000 alunos procedentes de 50 países aprendem espanhol na UAH 
através de Alcalingua. 
 
www.alcalingua.com  
 
Esta unidade de Ensino de Espanhol para Estrangeiros da Universidad de 
Alcalá, esta autorizada pelo Instituto Cervantes para obter o Diploma de 
Espanhol como Língua Estrangeira (DELE). 
 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, UMA UNIVERSIDADE COM VOCAÇÃO 
INTERNACIONAL 
 
• A Universidad de Alcalá está entre as 200 principais universidades do mundo 
em atração de estudantes internacionais, segundo o "QS World University 
Ranking" de 2012. 
• Mais de 5.000 estudantes internacionais fazem estudos na UAH. 
• 600 convênios com universidades dos cinco continentes permitem aos nossos 
estudantes completar seus estudos em outros países. 
• Escritórios Internacionais em Santiago de Chile e Shanghái. 
• Programas específicos de apoio para estudantes internacionais. 
 
www.universityofalcala.com  
 
VIVE A UNIVERSIDADE 
 
• Ampla e atrativa oferta cultural, esportiva e de ócio. 
 
www.uah.es/cultura_deportes  
 
• Confortáveis residências universitárias e amplia oferta de apartamentos 
compartidos com estudantes ou famílias. 
 
www.investiga.universidaddealcala.es  
 
• Transporte de qualidade em trem ou ônibus entre os três campi, serviço de 
aluguel de bicicletas no Campus Científico-Tecnológico. 
 
LIDERANZA  
EXCELÊNCIA  
DIVERSIDADE 
DESENVOLVIMENTO  
VANGUARDIA 
 
PESQUISA E INOVAÇÃO 
 
A Universidad de Alcalá aposta pela pesquisa como motor de inovação e de 
câmbio. 
• Situada entre as primeiras universidades da Espanha em número de teses 
doutorais, patentes e produção de pesquisa. 

http://www.alcalingua.com/
http://www.universityofalcala.com/
http://www.uah.es/cultura_deportes
http://www.investiga.universidaddealcala.es/


• Transferência pesquisadora e tecnológica através das empresas situadas nos 
nossos Parques Científico-Tecnológicos. 
• 150 grupos de pesquisa. 
• 11 milhões de euros dedicados a projetos competitivos de I+D+i. 
• 5 Centros de Apoio à Docência y à pesquisa. 
• 3 Institutos Universitários de Pesquisa. 
• 6 Hospitales Universitários associados e centros de prestigio em pesquisa da 
biomedicina. 
 
www.investiga.universidaddealcala.es  
 
UMA UNIVERSIDADE COMPROMETIDA COM O MEDIO AMBIENTE E A 
SUSTENTABILIDADE 
 
• Primeira Universidade da Espanha em Sustentabilidade medioambiental, 
segundo acredita o índice internacional Greenmetric 
 
www.greenmetric.ui.ac.id  
 
• Campus de Excelência Internacional em Energia Inteligente: Bioenergy & 
Smart Cities 
 
www.campusenergiainteligente.uah.es  
 
• Sede do Observatório da Sustentabilidade da Espanha 
 
www.sostenibilidad-es.org  
 
• Sede do Instituto de Madri de Estudos Avançados - IMDEA Água 
 
www.agua.imdea.org 
 
Universidad de Alcalá no Estudo General criado em 20 de maio de 1293. No 
ano de 1499, o Cardenal Cisneros deu um novo impulso a estes estudos com a 
criação de um Colégio Maior e a Universidad de Alcalá passou a ser um dos 
primeiros exemplos de cidade universitária. Foi declarada Patrimônio da 
Humanidade em 1998. 
 
Com uma clara vocação internacional, a UAH é uma das universidades 
públicas mais prestigiosas da Espanha. Conhecida pelas atuações na defesa e 
fortalecimento da língua e cultura espanhola, no seu Paraninfo se entrega 
todos os anos o Prêmio Cervantes, considerado o mais prestigioso das letras 
espanholas. 
  
Integrada na cidade de Alcalá de Henares, a Universidad de Alcalá esta situada 
a 30 km de Madrid e a 20 km do aeroporto de Madri-Barajas. 
 
A UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EM CIFRAS 
 
• 30.000 estudantes 

http://www.investiga.universidaddealcala.es/
http://www.greenmetric.ui.ac.id/
http://www.campusenergiainteligente.uah.es/
http://www.sostenibilidad-es.org/
http://www.agua.imdea.org/


• 2.100 professores e pesquisadores 
• 8 alunos por professor 
• 5.400 estudantes internacionais 
• 36 estudos de Graduação 
• 100 estudos de doutorado e Máster Universitário 
• 16 Bibliotecas com “Selo de Excelência Europeu 400+” 
• 150 grupos de pesquisa 
 
www.conoce.universidaddealcala.es  
www.uah.es  
 
Centro de informação universitária: 
+34 900 900 411 ciu@uah.es 
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Conhece a Universidad de Alcalá 
 
A Universidad de Alcalá (UAH) tem o seu origem no Estudo Geral criado em 
1293 pelo Rey Sancho IV e a partir de 1499 se reformula pelo Cardeal 
Cisneros como cidade universitária ao serviço da comunidade educativa. 
Considerada uma das universidades mais antigas da Europa, foi declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1998. 
 
Com uma clara vocação internacional, a UAH é uma das universidades 
públicas mais prestigiosas da Espanha. Conhecida pela sua atuação na defesa 
e fortalecimento da língua e a cultura espanhola, no seu Paraninfo se entrega 
todos os anos o Prêmio Cervantes, considerado como o mais prestigioso das 
letras espanholas. 
Integrada na cidade de Alcalá de Henares, a Universidade de Alcalá está 
situada a 30 km de Madrí e a 20 km do aeroporto de Madrí-Barajas. 



 
 
A UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EM DADOS 
 
·· 30.000 estudantes 
·· 2.100 professores e pesquisadores 
·· 8 alunos por professor 
·· 5.400 estudantes internacionais 
·· 36 cursos de Graduação 
·· 100 estudos de Doutorado e Máster Universitário 
·· 16 Bibliotecas com Selo de Excelência Europeio 400+ 
·· 150 grupos de pesquisa 
 
-- Página web: www.uah.es 
-- Portal Internacional: www.universiteofalcala.com 
-- Centro de informação universitária: +34 900 900 411 | ciu@uah.es 
 
Pesquisa e inovação 
 
A Universidad de Alcalá aposta pela pesquisa como motor de inovação e de 
mudança. 
·· Situada entre as primeiras universidades de Espanha em número de tesis 
doutorais, patentes e produtividade investigadora. 
·· Transferência investigadora e tecnológica a través das empresas ubicadas 
nos nossos Parques Científico-Tecnológicos. 
·· 150 grupos de pesquisa. 
·· 11 milhões de euros dedicados a projetos competitivos de I+D+i. 
·· 5 Centros de Apoio à Docência e à Pesquisa. 
·· 3 Institutos Universitários de Pesquisa. 
·· 6 Hospitais Universitários associados e centros de ponta em pesquisa de 
biomedicina. 
 
investiga.universidaddealcala.es 
 
Uma Universidade Internacional 
 
Segundo o QS World Universite Ranking a Universidad de Alcalá é a primeira 
universidade da Espanha na recepção de estudantes internacionais em relação 
ao seu tamanho, e está entre as 200 primeiras no mundo segundo este 
indicador. 
·· Mais de 5.000 estudantes internacionais fazem seus estudos na UAH cada 
ano. 
·· 700 convênios de intercâmbio de estudantes com universidades de 54 
países, que permitem aos nossos estudantes fazer estâncias acadêmicas em 
outros países. 
·· Escrotórios de representação da UAH em Santiago de Chile, Shanghái e 
Bruselas. 
·· Aulas ministradas em inglês e programas específicos para estudantes 
internacionais. 
 



A UAH é, além disso, uma referência internacional no ensino da língua 
espanhola. 
Anualmente, mais de 1000 alunos procedentes de 50 países aprendem 
espanhol na UAH a través da Alcalingua (www.alcalingua.com), a instituição de 
Ensino de Espanhol para Estrangeiros da Universidad de Alcalá, autorizado 
pelo Instituto Cervantes para obter o Diploma de Espanhol como Língua 
Estrangeira (DELE). 
 
 
Uma Universidade comprometida com o Médio Ambiente e a Sustentabilidade. 
 
Primeira Universidade da Espanha em Sustentabilidade medioambiental, 
segundo acredita o índice internacional Greenmetric:  
www.greenmetric.ui.ac.id  
·· Campus de Excelência Internacional em Energía Inteligente: Bioenerge & 
Smart Cities: 
www.campusenergiainteligente.uah.es   
·· Sede do Observatório da Sustentabilidade na Espanha: 
www.sustentabilidade-es.org  
·· Sede do Instituto Madrileño de Estudos Avanzados-IMDEA Agua: 
www.agua.imdea.org 
 
Vive a Universidade 
·· Ampla e atrativa oferta cultural, esportiva e de ócio: 
Ver mais em #Actividades Culturales 
Ver mais em #Actividades Esportivas 
·· Bem comunicada com Madrí e com o resto do mundo:  
Transporte de qualidade em trem ou autobús entre os três campus e 
possibilidade de aluguel de bicicletas no Campus Científico Tecnológico. 
Ver mais em #Transporte 
·· Confortáveis residências universitárias e ampla oferta de apartamentos 
compartidos com estudantes ou famílias: 
Ver más en #Alojamiento 
 
¿Qué posso estudar na universidade? 
 
Estudos de Graduação: 
Oferta oficial de Estudos de Graduação 
 
A UAH oferece 36 cursos de graduação em todas as áreas de conhecimento.  
 
Siguindo os links a continuação podem ser consultados os planos de estudo de 
cada curso. 
 
ARTES E HUMANIDADES 
·· Graduação em Estudos Hispánicos 
·· Graduação em Estudos Ingleses 
·· Graduação em História 
·· Graduação em Humanidades 
·· Graduação em Línguas Modernas e Tradução 

http://www.greenmetric.ui.ac.id/
http://www.campusenergiainteligente.uah.es/
http://www.sustentabilidade-es.org/
http://www.agua.imdea.org/


·· Graduação em Línguas Modernas e Tradução. Guadalajara 
 
CIÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS 
·· Dupla Graduação em Direito e Administração e Direção de Empresas 
·· Dupla Graduação em Turismo e Administração e Direção de Empresas 
·· Graduação em Administração e Direção de Empresas 
·· Graduação em Administração e Direção de Empresas (Guadalajara) 
·· Graduação em Comunicação Audiovisual 
·· Graduação em Contabilidade e Finanças 
·· Graduação em Direito 
·· Graduação em Economia 
·· Graduação em Economia e Negócios Internacionais 
·· Graduação em Educação Social (Centro Adscrito Cardenal Cisneros) 
·· Graduação em Magistério de Educação Infantil 
·· Graduação em Educação Infantil (bilíngue - inglês) (Centro Adscrito Cardenal 
Cisneros) 
·· Graduação em Educação Primaria (bilíngue - inglês) (Centro Adscrito 
Cardenal Cisneros) 
·· Graduação em Magistério de Educação Infantil (Centro Adscrito Cardenal 
Cisneros) 
·· Graduação em Magistério de Educação Primaria 
·· Graduação em Magistério de Educação Primaria (Centro Adscrito Cardenal 
Cisneros) 
·· Graduação em Turismo 
CIÊNCIAS 
·· Graduação em Biologia 
·· Graduação em CIÊNCIAS Ambientais 
·· Graduação em Química 
CIÊNCIAS DE LA SALUD 
·· Graduação em Biologia Sanitária 
·· Graduação em ciências da Atividade Física e do esporte 
·· Graduação em Enfermagem 
·· Graduação em Enfermagem (Guadalajara) 
·· Graduação em Farmácia 
·· Graduação em Fisioterapia 
·· Graduação em Medicina 
ENGENHARIA E ARQUITECTURA 
·· Graduação em Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo 
·· Graduação em Engenharia de Computadores 
·· Graduação em Engenharia de Edificação 
·· Graduação em Engenharia Eletrônica de Comunicações 
·· Graduação em Engenharia Eletrônica e Automática Industrial 
·· Graduação em Engenharia de Sistemas de Telecomunicação 
·· Graduação em Engenharia em Tecnologias da Telecomunicação 
·· Graduação em Engenharia Informática 
·· Graduação em Engenharia Telemática 
·· Graduação em Sistemas de Informação 
 



Todos os nossos estudos da Graduação incluem estágios externos em 
empresas para aproximar aos nossos alunos ao mundo real e facilitar sua 
inserção no mercado laboral. 
No link que segue pode consultar o catálogo de todas as matérias da oferta 
oficial de estudos da graduação da Universidad de Alcalá: 
Ver mais em #Catalogo Docente 
 
Proficiência linguística: Para poder cursar estudos na Universidad de Alcalá 
todos os estudantes devem acreditar conhecimentos da língua na que querem 
fazer seus estudos (espanhol ou inglês), equivalentes, como mínimo, ao nível 
B1 do Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas, com as 
seguintes exceções: Para poder cursar matérias do curso de Estudos 
Hispânicos é necessário ter conhecimentos de espanhol como mínimo ao nível 
B2 e para poder cursar matérias de Estudos Ingleses ou Línguas Modernas e 
Tradução é necessário ter conhecimentos de inglês como mínimo ao nível B2 
do Marco Comum Europeu de Referencia para as Línguas. 
 
Matérias ministradas en Inglês  
 
Na atualidade se ministram na UAH matérias em inglês nos seguintes cursos: 
Arquitetura, Engenharia em Eletrônica de Comunicações, Engenharia em 
Sistemas de Telecomunicação, Engenharia em Tecnologias de 
Telecomunicações, Engenharia em Telemática, Engenharia Informática, 
Engenharia de Computadores, Eletrônica e Automática Industrial, Biologia 
Sanitária, Farmácia, Ciências Ambientais, Turismo, Administração e Direção de 
Empresas, Direito e Administração de Empresas, Contabilidade e Finanças, 
Economia, Direito, Comunicação Audiovisual, Humanidades, Estudos 
Hispânicos, Estudos Ingleses, Línguas Modernas e Tradução, Turismo, 
Turismo e Administração de Empresas, Magistério Infantil, Magistério de 
Educação Primaria. 
 
A lista completa de matérias que se ministram em inglês pode ser consultada 
em: 
CatalogoMatériasIngles.pdf 
 
Programas para estudantes internacionais (requisitos linguísticos menos 
exigentes): 
 
A Universidad de Alcalá oferece aos estudantes internacionais que no tenham 
atingido o nível de proficiência exigido para cursar estudos ordinários de 
graduação, a possibilidade de estudar, independentemente ou em combinação 
com cursos de espanhol na Alcalingua (ver o ponto 3), matérias dos seguintes 
programas: 
 
CIÊNCIAS SOCIALES (6 CRÉDITOS ECTS CADA MATÉRIA): 
·· Introdução à Contabilidade 
·· Economia Espanhola e Mundial 
·· Direito da Empresa 
·· Organização e RRHH 
·· Contabilidade Financeira e de Sociedades 

http://www.catalogomatériasingles.pdf/


·· Marketing: Fundamentos 
Precio: 250 1/MATÉRIA 
 
HUMANIDADES (6 CREDITOS ECTS CADA MATÉRIA): 
·· História do Pensamento Espanhol 
·· História de Espanha contemporânea 
·· Literatura Comparada 
·· Literatura Espanhola Contemporânea 
·· Geografia da Espanha 
·· História do Arte Moderno 
 
Precio: Matrícula oficial de la UAH 
 
Stude Abroad  no Instituto Universitário Benjamin Franklin • Universidad de 
Alcalá 
 
O programa do Instituto Benjamin Franklin ministra aulas de língua e cultura 
espanhola durante os semestres de outono, primavera e verão. Os cursos 
oferecem uma diversidade curricular que responde aos diversos interesses dos 
alunos. Os cursos oferecem desde os tradicionais de cultura e língua a aqueles 
mais específicos da área das Humanidades, Estudos Culturais, Ciências 
Políticas, Relações Internacionais e Empresariais entre outros. Os cursos estão 
desenhados para estudantes de todos os níveis linguísticos, desde os 
iniciantes aos nativos. As aulas de língua, história e cultura se complementam 
com numerosas atividades culturais (visitas a museus, instituições 
governamentais, teatro, viagens a cidades históricas, etc.). O calendário e 
sistema de avaliações estão adaptados ao sistema universitário dos Estados 
Unidos. Para mais informação, consultar: 
www.institutofranklin.net  
 
Cursos de Espanhol na Alcalingua ( Unidade da Universidad de Alcalá para o 
Estudo do Espanhol) 
Alcalingua é uma unidade de formação de língua espanhola para estrangeiros 
da UAH. Nele se ministram aulas de espanhol, tanto presenciais como à 
distância, já seja ao longo do ano acadêmico ou no período do verão. Também 
se ministram cursos de especialização, como, por exemplo, curso 
de espanhol para negócios, espanhol para turismo, etc. Esta unidade também 
realiza as provas oficiais para a obtenção do Diploma de Espanhol como 
Língua Estrangeira (DELE) e à preparação correspondente para obter esse 
Diploma. Alcalingua organiza também aulas de História, Arte e Literatura 
espanholas, visitas guiadas e viagens de final de semana à cidades 
espanholas com ampla tradição histórica e cultural (Salamanca, Granada, etc.). 
Estes cursos se complementam com um amplo programa cultural e de ócio 
organizado pelos professores e a possibilidade de trabalhar no voluntariado em 
colaboração com diversas instituições da cidade. 
 
Al comienzo del curso el estudiante realiza una prueba de nivel que lo sitúa en 
el grupo correspondiente a su dominio del espanhol. La superação de los 
cursos conduce a la obtenção de un diploma oficial de la Universidad de Alcalá 

http://www.institutofranklin.net/


en el que constará el total de créditos ECTS (European Credit Transfer 
Sestem) realizados por el aluno. 
 
Oferta de cursos 
·· Lengua espanhola: anual, trimestral, intensivo de verano 
·· Lengua e cultura espanhola: anual, trimestral, intensivo 
·· Espanhol para fines específicos: negocios, turismo, salud o jurídico 
·· Acreditaciones oficiais: exámenes DELE e Cámara de Comercio 
·· Personalizados e empresas: clases particulares e para empresas 
·· Cursos en línea (Instituto Cervantes): Aula Virtual de Espanhol 
·· Cursos en línea para niños e jóvenes: “Navegantes” e “Eureka” 
·· Programas de integração: espanhol para inmigrantes 
·· Cursos para estudantes Erasmus 
·· Personalizados e individualizados 
 
La oferta completa de cursos e otros datos de interés se pueden consultar en 
www.alcalingua.com/cursos.php 
Muchos estudantes internacionais cursan estudos de espanhol (Curso de 
Lengua o Curso 
de Lengua e Cultura) más las matérias especialmente diseñadas para 
estudantes 
extranjeros en las áreas de CIÊNCIAS Sociales o Humanidades o matérias 
ministradas en 
inglês. 
Estudos de Pós-graduação: 
Estudos Oficiais de Máster 
 
ARTES E HUMANIDADES 
·· América Latina contemporánea e sus relaciones con la Unión Europea: una 
cooperação estratégica 
·· Arqueología e gestión de patrimonio en el interior peninsular 
·· Comunicação intercultural, interpretação e Tradução en los servicios públicos 
·· Estudos norteamericanos 
·· História del drama 
·· La construcção histórica de Espanha: introducção a la pesquisa 
 
CIÊNCIAS SOCIALES E JURÍDICAS 
·· Acceso a la Abogacía 
·· Análisis Económico Aplicado 
·· Banca e Finanzas / Finance and Banking 
·· Comunicação e Aprendizaje en la Sociedad Digital 
·· Direito 
·· Direção de Empresas de Turismo 
·· Direção de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física e del 
Deporte 
·· Documentação 
·· Integração Regional 
·· Management e Gestión del Mudança 
·· Protecção Internacional de los Direitos Humanos 
EDUCAÇÃO 



·· Atenção a la Diversidad e Apoeos Educativos (M121) 
·· Docencia Universitária 
·· Enseñanza del Inglês como Lengua Extranjera 
·· Formação del Profesorado de ESO, Bachillerato, Formação Profesional e 
Enseñanza de Idiomas 
·· Formação de Profesores de Espanhol 
·· Memoria e Crítica de la Educação 
·· Psicopedagogía 
16 
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CIÊNCIAS 
·· Antropología Física: Evolução e Biodiversidad Humanas 
·· CIÊNCIAS Policiales 
·· Ciencia e Tecnología desde el Espacio 
·· Clima, Energía e Riesgo Ambiental 
·· Genética e Biología Celular 
·· Hidrología e Gestión de los Recursos Hídricos 
·· Química Fina 
·· Química Inorgánica Molecular 
·· Restauração de Ecosistemas 
CIÊNCIAS DE LA SALUD 
·· Dianas Terapéuticas en Señalização Celular: Pesquisa e Desarrollo 
·· Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor 
·· Pesquisa en Inmunología 
·· Salud Pública 
ENGENHARIA E ARQUITECTURA 
·· Automatização de Procesos Industriales 
·· Ciencia e Tecnología desde el Espacio 
·· Direção de Proeectos Informáticos 
·· Engenharia del Software para la Web 
·· Proeecto Avanzado de Arquitectura e Ciudad 
·· Sistemas Electrónicos Avanzados: Sistemas Inteligentes 
17 
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·· Sistemas Informáticos e Redes 
·· Tecnologías de la Informação Geográfica 
·· Tecnologías de la Informação e las Comunicaciones 
Programas de Doutorado 
ARTES E HUMANIDADES 
·· América Latina en el Contexto Internacional: políticas públicas e cohesión 
social 
·· Estudos Lingüísticos, Literarios e Teatrales 
·· Estudos Norteamericanos 
·· História, Cultura Escrita e Pensamiento 



·· Línguas Modernas: pesquisa en lingüística, literatura, cultura e Tradução 
CIÊNCIAS SOCIALES, JURÍDICAS E EDUCAÇÃO 
·· Comunicação, Informação e Tecnología en la Sociedad en Red 
·· Direito 
·· Economía e Direção de Empresa 
·· Educação 
CIÊNCIAS 
·· Biología Funcional e Biotecnología 
·· CIÊNCIAS 
·· Criminalística 
·· Ecología. Conservação e Restauração de Ecosistemas 
·· Hidrología e Gestión de los Recursos Hídricos 
·· Química 
18 
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CIÊNCIAS DE LA SALUD 
·· CIÊNCIAS de la Salud 
·· Epidemiología e Salud Pública 
·· Química Médica 
·· Señalização Celular 
ENGENHARIA E ARQUITECTURA 
·· Arquitectura 
·· Electrónica: Sistemas Electrónicos Avanzados. Sistemas Inteligentes 
·· Engenharia de la Informação e del Conocimiento 
·· Pesquisa Espacial e Astrobiología 
·· Tecnologías de la Informação Geográfica 
·· Tecnologías de la Informação e las Comunicaciones 
Estudos de Formação Continuada e Títulos de Experto 
ARTES E HUMANIDADES 
·· Estudos Hispánicos 
·· Línguas Extranjeras: Lengua e Cultura Árabes 
·· Línguas Extranjeras: Lengua e Cultura Chinas 
·· Línguas Extranjeras: Lengua e Cultura Francesas 
·· Línguas Extranjeras: Lengua e Cultura Italianas 
·· Línguas Extranjeras: Lengua e Cultura Japonesas 
·· Línguas Extranjeras: Lengua e Cultura Portuguesas 
19 
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·· Línguas Extranjeras: Lengua e Cultura Rusas 
·· Dibujo Artístico 
·· Pedagogía Sistémica e Mediação Familiar 
·· Técnicas e Materiales de Pintura 
CIÊNCIAS SOCIALES E JURIDICAS 
·· Direção Comercial 



·· Direção de Empresa 
·· Economía para Profesionales Bancarios 
·· Finanzas para Emprendedores 
·· Formação de Formadores 
·· Gestión Comercial de Cuentas Clave 
·· Gestión de Compras e Negociação con Proveedores 
·· Gestión de Proeectos 
·· Liderazgo de Empresas e Equipos 
·· Marketing General e Operativo 
·· Recursos Humanos e Selecção de Personal 
·· Relaciones Interpersonales de Éxito 
·· Técnicas de Influencia e Persuasión al Cliente 
·· Técnicas Eficaces para la Presentação Comercial 
·· Ventas, Atenção al Cliente e Fidelização 
·· Artes e CIÊNCIAS del Humor. Del Humor al Conocimiento 
·· Auditoría e Contabilidad 
·· Business Intelligence 
20 
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·· Contratos, Nóminas e Seguridad Social 
·· Direito de Inmigração e Extranjería (II) 
·· Direito de Inmigração e Extranjería (III) 
·· Direção e Gestión Integral de Seguridad 
·· Espanhol e su Cultura para los Negocios 
·· Finanzas Corporativas 
·· Gestión Comercial e Ventas 
·· Gestión de Empresas Retail 
·· Gestión de Proeectos 
·· Gestión de Riesgos 
·· Gestión Empresarial 
·· Humor e Comunicação 
·· Logística e Compras 
·· Management e Liderazgo 
·· Marketing e Marketing On line 
·· Mercados Financieros 
·· Peritaje Judicial en Prevenção de Riesgos Laborales 
·· Redes Sociales e Medios On Line 
·· Secretariado de Alta Direção 
CIÊNCIAS DE LA SALUD 
·· Medicina Tropical e Salud Global 
·· Anticoncepção en Atenção Primaria 
·· Calibração Avanzada en Periodoncia e Cariología 
21 
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·· Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndrome de Dolor Miofascial e de 
la Fibromialgia 
·· Masaje 
·· Musicoterapia 
·· Ortodoncia Aplicada 
·· Ortodoncia Básica 
·· Ortodoncia Lingual 
·· Psicoterapia. Perspectiva Integraduaçãora 
INGENIERIA E ARQUITECTURA 
·· Adaptação a Graduação en Diseño de Interiores 
·· Adaptação a Graduação en Diseño de Moda 
·· Consultor SEO e Analítica Web 
·· Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
·· Direção de Sistemas de Informação ERP SAP Finanzas 
·· Direção de Sistemas de Informação ERP SAP Finanzas 
·· Direção de Sistemas de Informação ERP SAP RRHH 
·· Social Media Marketing 
·· Virtualização de Sistemas Informáticos 
UAH 
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universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad 
Preços de matrícula de los distintos tipos de estudos 
Los preços de matrícula de los distintos tipos de estudos pueden consultarse 
en: 
Ver más en #Preços Matricula 
Las bolsas Miguel de Cervantes para estudantes de Máster e para Co- 
Tulelas de Doutorado 
La Universidad de Alcalá convoca todos los años las Bolsas de alojamiento e 
colaboração Miguel 
de Cervantes para estudantes de Master. Las bases e demás informação 
pueden consultarse 
en: #Beca Miguel de Cervantes 
La convocatoria se publica cada año a mediados de diciembre para los 
estudantes que 
comiencen el curso siguiente. 
Otras bolsas e aeudas de la Universidad de Alcalá 
La UAH convoca todos los años varias bolsas para cursar estudos o para hacer 
estancias de 
pesquisa en la universidad de Alcalá. Los interesados pueden consultar las 
condiciones de 



éstas e otras bolsas e aeudas externas en #Bolsas e Aeudas 
Internacionalização 
UAH 
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Residencias Universitárias 
Si el aluno desea compartir su estancia con otros estudantes, puede hacerlo en 
la Ciudad 
Residencial Universitária S.A (CRUSA), situada en el Campus Universitario, a 5 
km. del centro de 
la ciudad. La Residencia ofrece servicios de cafetería, lavandería, zonas de 
ocio e esportivas, etc. 
Preços persona/mes. Inclueen: alojamiento, cuota fija de teléfono, conexión 
informática con 
acceso a Internet, antena de TV, conexión vía satélite, utilização de las zonas 
comunes e IVA. 
Para más informação, consultar: www.crusa.es 
El importe de limpieza fin de estancia e recogida de basura de la vivienda es de 
40 Euros. Este importe 
se factura una sola vez en el mismo curso académico junto con la primera 
facturação de aluguel. 
Estancia con familias 
La estancia con familias, escrupulosamente seleccionadas mediante visitas e 
entrevistas (tanto 
por parte de Alcalingua como por el Instituto Franklin), facilita la aceleração del 
proceso 
de aprendizaje en un ambiente cálido e cercano, entre personas abiertas que 
colaboran 
asiduamente con la Universidad e que, por lo tanto, están habituadas al trato 
con personas de 
otros países. 
Para más informação, contactar con: rosi.garciabarroso@uah.es o en el 
teléfono +34 91 8855285. 
Otras opciones 
Inclueen apartamentos o pisos compartidos e alojamientos en familias, 
hostales, etc. 
Informação sobre todas ellas está disponible en la página web del portal 
internacional. 
Ver más en #Alojamiento 
www.uah.es 
Universidad 
de Alcalá 


