
FAQ Processo de Candidatura e Seleça o: Chamada 181 

Curso Intensivo de alemão 

Quando terá início o curso intensivo de alemão para 
candidatos com proficiência abaixo de B2 (C. 181) 

Todos deverão estar aqui no dia 1º de Julho para dar início às atividades. O curso termina em fim de agosto. 
Deste modo, poderá iniciar as atividades nas universidades a partir de setembro. 

Posso chegar antes? Veja com a CAPES quantos dias pode vir antecipadamente sem perder algum dos auxílios. O seguro saúde 
será fechado a partir de 15 de junho). Se vier antes disso, tem de fechar um seguro viagem por conta própria. 
Veja também a partir de qual data seu alojamento estará disponível diretamente com a escola de línguas 
onde for alocado – se chegar antes da data indicada, terá de procurar e pagar por um alojamento por conta 
própria. 

Posso chegar depois? Não. 

Alguém irá nos buscar no aeroporto/estação? As escolas de línguas irão organizar um serviço de Transfer – data e horário serão organizados pelas escolas e 
serão informados por eles diretamente. Se chegar em data ou horário diferente do organizado pela escola, 
precisará encontrá-los por conta própria. 

Será na mesma cidade da nossa universidade? Provavelmente não. 

Quando ficarei sabendo para onde vou? Em meados de março ou início de abril. 

Posso mudar de cidade se eu estiver insatisfeito? Não. 

Qual porcentagem de faltas eu posso ter? Você não pode faltar – somente faltas justificadas através de atestado médico serão aceitas. Suas faltas e seu 
desempenho serão reportados para a CAPES. Tenha em mente o manual do bolsista da CAPES, ponto 6.4 
Suspensão ou Cancelamento da Bolsa: 
“Como consta no Termo de Compromisso, a Capes se reserva ao direito de suspender ou cancelar a bolsa a 
qualquer momento, em função do seu desempenho acadêmico ou decorrente de qualquer situação 
considerada desabonadora; podendo, também, ser exigida a devolução parcial ou total do investimento 
realizado em seu favor.” 

Início das atividades nas universidades 

Quando será o início das atividades nas universidades? Cada universidade tem seu próprio cronograma, portanto esta data varia. 
Algumas universidades oferecem ainda uma semana introdutória e/ou um curso de alemão preparatório 
antes do início das aulas acadêmicas.  

Posso me candidatar a vagas com início das atividades em 
junho, julho ou agosto, caso eu vá fazer o curso intensivo 
de dois meses?  

Sim, pode, mas o curso intensivo de dois meses em uma escola de línguas (para candidatos com nível de 
proficiência abaixo de B2) tem precedência, portanto só poderá iniciar suas atividades na universidade após o 
término deste – ou seja, a partir de setembro.  

Áreas Correlatas 

Posso me candidatar a uma área diferente da qual estudo? Sim, você  pode se candidatar a áreas correlatas, mas verifique os requisitos no PDF da oferta da 
universidade. Se tiver dúvidas, entre em contato com a pessoa indicada na oferta. 



O DAAD irá indeferir minha candidatura se eu me 
candidatar a uma área diferente da minha? 

Não, o DAAD não indefere as candidaturas. Sua candidatura será enviada para as universidades que escolheu, 
e eles analisarão seus documentos. Fica ao critério de cada universidade aceitar ou indeferir um candidato. 

Posso me candidatar a mais de uma vaga na mesma 
universidade? 

Sim, pode. 

Requisitos da Vaga 

Quais são os requisitos da vaga X? Se os requisitos não constam na descrição da oferta ou no pdf, entre em contato com a pessoa indicada na 
oferta. 

Posso me candidatar a vagas de mestrado? Isto vai depender de quantos anos já terá cursado na sua universidade no Brasil. O tempo de estudo regular 
(Regelstudienzeit ou Regeldauer des Studiums) do bacharelado na Alemanha é de três anos, e o mestrado de 
dois. É provavel que se já tenha completado mais de três anos de curso, você possa frequentar aulas de 
mestrado. É importante que veja quais são os pré-requisitos da vaga a qual deseja se candidatar.  
Em todo caso, você não sairá com título de mestrado daqui e deverá completar seus estudos de graduação no 
Brasil. 

Proficiência em alemão 

Qual nível que eu indico no formulário, o que tenho agora, 
ou o que eu terei quando chegar? 

Coloque o seu nível de proficiência em alemão atual. Existe um campo para inserir informações/observações, 
onde você pode escrever em inglês ou alemão, qual o nível que acredita que irá atingir até o início do ano 
acadêmico. Seja honesto, as universidades lidam com muitos estudantes estrangeiros e saberão se estiver 
exagerando. 

Qual nível que eu indico no meu CV, o que tenho agora, ou 
o que eu terei quando chegar? 

Coloque o seu nível de proficiência em alemão atual e indique no CV ou na carta de motivação qual o nível 
que acredita que irá atingir até o início do ano acadêmico. Você pode indicar também como pretende atingir 
este nível (cursos que esta fazendo ou irá fazer, DUO, curso intensivo de dois meses na Alemanha, etc.) 

Proficiência em inglês 

Onde que eu faço o upload do meu certificado de 
proficiência em inglês? 

Se tiver um certificado de proficiência em inglês, você deve fazer um único pdf  junto com o certificado de 
proficiência em alemão. 

Eu tenho que fazer o upload de um certificado de 
proficiência em inglês? 

Você não precisa necessariamente fazer o upload de um certificado de proficiência em inglês para a 
candidatura no portal, a não ser que este já seja requisitado na oferta de vaga para onde deseja se 
candidatar. 

A vaga para a qual eu quero me candidatar pede inglês 
intermediário/fluente, eu posso me candidatar? 

Você tem o nível adequado de proficiência? Então pode. 

A vaga para a qual eu quero me candidatar pede inglês 
intermediário/fluente, eu tenho que comprovar meu nível 
através de um certificado, p.ex. o TOEFL? 

Se na descrição da oferta ou no pdf esteja especificando qual certificado você deve apresentar, então deve 
apresentar tal certificado. Neste caso, faça um único pdf  junto com o certificado de proficiência em alemão. 
Se tiver dúvidas entre em contato com a pessoa indicada na vaga. 

A vaga que eu desejo me candidatar pede o TOEFL. Posso 
fazer o upload do meu certificado de participação em uma 
escola de línguas ou de um certificado similar ao invés do 
TOEFL? 

Se para a vaga a qual pretende se candidatar pede o TOEFL especificamente, então precisa fazer o upload 
deste certificado. Neste caso, faça um único pdf  junto com o certificado de proficiência em alemão. Se tiver 
dúvidas entre em contato com a pessoa indicada na oferta. 



Documentos e traduções 

O meu histórico tem de ser carimbado e assinado? Depende: como é emitido oficialmente o histórico pela sua universidade? Se para ser oficial, é necessário um 
carimbo e/ ou uma assinatura, então ele deve ser assinado e/ ou carimbado. Se ele tem uma assinatura e/ ou 
um código digital, então basta a assinatura e/ ou o código digital. 

A tradução do histórico precisa ser carimbada e assinada 
pela minha universidade.  

Não necessariamente. A tradução deve ser sempre acompanhada do original. 

As traduções precisam ser juramentadas? Para esta fase do processo as traduções não precisam ser juramentadas. A universidade onde for alocado irá 
depois indicar que documentos serão necessários para fazer a matrícula. Em alguns casos serão necessárias 
traduções juramentadas, noutros não. Portanto aguarde a sua alocação numa universidade. 

Minha universidade não assina o ZAV, o que eu faço? Precisa então pegar um certificado de matrícula (ou documento semelhante, que ateste que você é aluno da 
instituição) e fazer a tradução dele. Você também pode passar o nosso contato para a sua universidade, se for 
necessário esclarecimentos. 

Não sei preencher o ZAV, como eu faço? Veja o FAQ aqui. 

Posso anexar outros certificados à minha candidatura? 
(P.ex. Participação em congressos, iniciação científica, 
trabalhos voluntários, cartas de recomendação, etc.) 

Sim você pode, mas não é necessário. Anexe somente o que achar relevante! Sugerimos que anexe junto com 
seu histórico.  

Escolha das matérias/Plano de estudos 

Onde que eu posso indicar as matérias que desejo cursar/ 
inserir o meu plano de estudos? 

Anexe junto com sua carta de motivação. 

Eu tenho que indicar já nesta fase as matérias que desejo 
cursar/inserir o meu plano de estudos? 

Depende. Se na oferta é pedido que insira um plano de estudos ou que dê indicação de quais matérias deve 
cursar, então é obrigatório que o faça. Caso não seja requerido, ainda assim indicamos que mencione seus 
planos. 

Quais matérias eu posso selecionar? Se não estiver no pdf da oferta, veja no website da universidade. Se tiver dúvidas, entre em contato com a 
pessoa indicada na oferta. 

Quantas matérias eu devo indicar na minha carta de 
motivação? 

Não existe um formato ou número exato de matérias que devem ser indicadas. O normal é cursar até 30 
Credit Points (CP) por semestre, mas para alunos estrangeiros é indicado 20 CP, o que é em torno de 2 a 4 
cursos por semestre. 

Processo de seleção 

Pega a vaga quem se candidatar primeiro? Não. O processo de seleção, que envolve suas preferências, o ranking das universidades, e o número de vagas 
sendo oferecidas. Veja o vídeo sobre o processo aqui. 

E se eu não for aceito em nenhuma das minhas três 
preferências? 

Você terá de participar da segunda ronda e escolher mais três preferências que tenham vagas remanescentes. 

E se eu não for aceito em nenhuma universidade de novo? Faremos uma terceira ronda. E se ainda não for alocado, tentaremos individualmente uma alocação – neste 
caso não poderá mais escolher nenhuma preferência. 

 

http://www.csf-alemanha.de/imperia/md/content/asem2/documents/faq_zav.pdf
http://www.csf-alemanha.de/pt/20125/index.html


Eu não fui alocado em nenhuma das minhas preferências, 
mas a minha primeira opção ainda tem vagas 
remanescentes, posso então me candidatar lá de novo? 

Não, sua candidatura já foi indeferida uma vez e será novamente. Não é porque restaram vagas, que a 
universidade terá de preenche-la. Portanto, você não deve se recandidatar na segunda ronda a vagas que 
você já concorreu anteriormente! 

Se eu não gostar de onde eu for alocado, posso mudar de 
preferência ou me recandidatar na segunda ronda? 

Não, de forma nenhuma. 

Uma vez alocado em uma Universidade 

Contato da Universidade Depois de confirmado o matching do DAAD, a universidade irá entrar em contato e indicar o que deve fazer – 
algumas universidades pedem para enviar outros documentos, ou para preencherem algum formulário da 
própria universidade online, etc. Faça o que a universidade pedir. 

Carta de aceite A universidade também deverá lhe enviar uma carta de aceite contendo as datas de início e término das 
atividades. Esta carta deverá ser anexada no sistema da CAPES. 

Carta de concessão Com base na carta de aceite da universidade (e da escola de línguas, se for o caso), a CAPES irá passar a carta 
de concessão. 

Termo de compromisso Você deverá assinar o termo de compromisso para poder receber a carta de concessão. 

Contato do setor de seguros do DAAD Você será contatado pelo nosso setor de seguros para preencher um formulário online e receber seus 
documentos: imprima estes documentos! 

Duplo Diploma 

Posso fazer duplo-diploma? Para o duplo diploma  já precisa existir um convênio entre ambas as universidades (Brasil-Alemanha). Se não 
existe, então não é possível. 

Posso me candidatar a vagas de duplo diploma, mesmo 
minha universidade não tendo convênio? 

Vagas para duplo diploma serão concedidas somente a candidatos pré-selecionados, como no caso da TU 
Darmstadt. Veja a descrição da vaga para não se candidatar a toa. 

Formulário CsF Alemanha 

O meu histórico não indica qual o meu coeficiente de 
rendimento (CR), o que eu preencho no formulário? 

Faça o cálculo você mesmo então (se não sabe como calcular, informe-se na sua universidade ou pesquise por 
conta própria). 

Qual endereço eu devo indicar? Indique o seu endereço atual. 

O que devo escrever em título? Nada, deixe em braco. 

Está escrito “Prova de proficiência em alemão e/ou inglês. 
Caso faça o curso de seis meses de alemão na Alemanha ... 
providenciado pela sua escola de idiomas” – o que eu devo 
fazer? 

Coloque o seu certificado de proficiência atual, independentemente se vem para o curso intensivo de dois 
meses ou não. 

Onde eu insiro o ZAV? Insira no campo “Comprovante de matrícula” 

Entrada na Alemanha 

Quais documentos eu devo ter comigo? Tenha sua carta de concessão da CAPES, carta de aceite da Universidade, carta da escola de línguas (se vier 
para o curso intensivo) e os documentos do seguro saúde impressos. 

Preciso tirar o visto no Brasil? Não. 



Posso vir antes? Veja com a CAPES quantos dias pode vir antecipadamente sem perder algum dos auxílios. O seguro saúde 
será fechado para 15 dias anteriores ao início de sua bolsa (se a bolsa tem início em agosto, o seguro saúde 
tem início em 15 de junho). Se vier antes disso, tem de fechar um seguro viagem por conta própria. Veja 
também a partir de qual data seu alojamento estará disponível diretamente com a universidade/escola de 
línguas onde for alocado) – se chegar antes desta data, terá de procurar e pagar por um alojamento por conta 
própria. 

Tempo de permanência 

Posso ficar mais tempo? Somente com autorização da CAPES. 

Posso ficar somente um semestre? Somente com autorização da CAPES e da universidade onde for alocado. 

Seguro Saúde 

Como faço para receber o seguro saúde? Você será inscrito automaticamente no seguro saúde uma vez que for alocado. Será contatado pelo nosso 
setor de seguros e receberá a documentação online. 

Reembolsos 

O DAAD faz reembolso da taxa para o visto? Não, o DAAD não faz este tipo de reembolso para bolsistas do CsF. 

O DAAD faz reembolso da taxa de matrícula? Não, o DAAD não faz este tipo de reembolso para bolsistas do CsF. 

O DAAD faz reembolso para cursos de línguas/certificados 
contratados por conta própria? 

Não, o DAAD não faz este tipo de reembolso para bolsistas do CsF. 

CAPES 

Quais assuntos devem ser tratados diretamente com a 
CAPES? 

Tudo que se refere ao pagamento de auxílios e bolsa, cartão BB, termo de compromisso e carta de concessão, 
período de bolsa (início e término, prorrogação ou encurtamento). 

Dicas 

Dados da Oferta Anote, copie, salve ou imprima os dados das ofertas para onde se candidatou – principalmente a pessoa de 
contato. Estes dados não ficarão online, uma vez que todas as vagas tenham sido tomadas. 

Auxílio instalação Não use todo o seu auxílio instalação logo de início, pois irá precisar de dinheiro para fazer a mudança entre a 
cidade do curso de línguas e a cidade da universidade. 

 


