
 

 

FAQ ZAV 

Formulário ZAV Immatrikulationsbescheinigung: 
 

Em que língua o formulário tem de ser preenchido? O formulário pode ser preenchido 
em alemão ou inglês. 

E nas partes de endereço, preencho em português mesmo? Sim, endereço não se 
traduz. 

Preciso preencher o formulário digitalmente ou a mão? Você que decide, mas 
digitalmente costuma ser mais facil de ler, dependendo da letra da pessoa. 

Caso eu decida submeter o comprovante de matrícula original mais uma tradução do 
mesmo, o preenchimento do formulário ZAV se torna desnecessário? Sim, mas se 
pretende fazer um estágio na Alemanha, irá muito provavelmente precisar do ZAV. 

E se posteriormente eu quiser fazer estágio, não preencher o formulário ZAV e 
submete-lo nesta etapa de canditatura irá me prejudicar? Não, mas você irá muito 
provavelmente precisar dele se for fazer um estágio. Se estiver já na Alemanha, terá de 
pedir para sua universidade no Brasil preenchê-lo e enviar para você por correio – o que é 
mais complicado do que já pedir agora e vir com ele preenchido.  

angestrebter akad. Grad./ expected academic degree: qual será o seu grau acadêmico 
quando terminar seus estudos de graduação? Ou seja, qual é o nível que alcançará quando 
terminar o curso que está fazendo na universidade brasileira (não o que pretende alcançar 
algum dia na vida). (Normalmente Bacharel) 
 
Mas meu curso tem cinco anos e eu estou no quarto, o que é equivalente ao master, 
posso por Master então? Não, porque você não terá título de mestre quando terminar. 
 
Pflichtpraktikum/ Mandatory Internship: você precisa fazer um estágio para poder se 
formar? Se sim, então ele é obrigatório. Isto não significa que deverá fazer este estágio na 
Alemanha, ou que ele deva ser reconhecido no Brasil caso o complete aqui. 
 
Eingeschriebene/r Student/in seit / Enrolled as a student since: Em qual data você 
começou o seu curso no Brasil? 
 
Regeldauer des Studiums (Jahre)/ Duration of study (years): Quantos anos dura o seu 
curso? Atenção: não é quantos anos você acha que vai precisar para se formar! São 4 
anos? 5 anos? 
 
Wenn alle formalen Voraussetzungen des Studiums erfüllt sind, wird das Studium am 
… beendet. /The programme of study will be finished by…: Qual a data prevista para 
você terminar seu curso de graduação no Brasil? 
 
Quem deve assinar o ZAV? Veja na administração da sua universidade, quem seria 
autorizado a assinar este documento. 
 
Quando começa o meu estágio na Alemanha? O formulário ZAV não lhe fornece uma 
vaga de estágio automaticamente. Ele serve no momento apenas para substituir o 
certificado de matrícula da sua universidade no Brasil. 
 
O formulário ZAV substitui o meu certificado de matrícula, ou apenas a tradução dele? 
Ele substitui o certificado de matrícula e sua tradução. Em todo o caso quando fizer a 



 

 

matricula na universidade verifique que documentos são necessários. Podem ser 
necessárias traduções juramentadas. 
 
Se eu preencher o formulário, eu tenho que fazer um estágio na Alemanha? Não. Mas 
se você for fazer, ele serve como documento para a agência de trabalho alemã. 
 
Tenho de preencher a segunda folha? 
Não, a segunda folha não deve ser preenchida no momento. A segunda folha só deverá ser 
preenchida se futuramente realizar um estágio na Alemanha e caso seja necessário pedir 
autorização para esse estágio. Essa folha terá de ser assinada e carimbada pela empresa 
onde fizer seu estágio e pelo supervisor na Alemanha. 
 
Se eu fizer um estágio na Alemanha tenho preencher todo formulário? Somente no 
caso de fazer um estágio e a empresa pedir este documento. 
 
Dica: Imprima o formulário preenchido, peça para assinarem e carimbarem na sua 
universidade, e então escaneie a versão final. Traga o original consigo. 


