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Studienbrücke 

Um caminho direto para estudar na Alemanha 
  
A Alemanha está entre os 3 destinos mais atraentes para estudantes internacionais. Isto não 
surpreende: os cursos superiores na Alemanha garantem uma formação do mais alto nível – 
a base ideal para uma carreira profissional de sucesso no país de origem ou em qualquer 
outro lugar do mundo. O programa de formação “Studienbrücke” do Goethe-Institut oferece 
uma preparação específica para um ingresso direto na universidade e a obtenção de uma 
vaga para estudar na Alemanha. 
 
O que é o programa „Studienbrücke“? 
 
„Studienbrücke“ é um programa de preparação para o acesso direto a uma universidade na 
Alemanha voltado a alunos/as com destacado desempenho em matemática, informática, 
ciências naturais e técnica e com conhecimentos prévios de alemão. O curso prevê 
preparação na língua e linguagem técnica alemãs, bem como introdução ao sistema de 
ensino e estudo superiores na Alemanha. 
 
Até o momento, alunas/os egressas/os de escolas de ensino médio provenientes da maioria 
dos países não europeus não podiam ingressar diretamente em uma universidade alemã 
após a conclusão do ensino médio. Era necessário que estudassem um ou dois anos em uma 
universidade no seu país de origem ou concluíssem os estudos preparatórios prévios nos 
assim denominados “Studienkollegs” na Alemanha. Depois que o estado federado da Renânia 
do Norte-Westfália passou a permitir um modo de ingresso alternativo para o estudo em 
nível superior por meio de exame de aptidão, os/as candidatos/as podem ingressar nessas 
universidades de forma direta. A condição para tanto é a conclusão com aprovação do 
programa preparatório “Studienbrücke” no respectivo país de origem. Através de uma 
combinação de cursos de idioma, exames (TestDaF e TestAS, incluídos os respectivos cursos 
preparatórios), cursos preparatórios em matérias “MINT” (matemática, informática, ciências 
naturais e técnica), treinamentos interculturais e assessoria, os alunos recebem uma ampla 
preparação para realizar seus estudos em nível superior.  
 
Anualmente, as universidades alemãs associadas ao programa disponibilizam um 
determinado número de vagas para os participantes internacionais do programa 
“Studienbrücke”. Além disso, e por meio de uma ampla variedade de ofertas, fornecem aos 
estudantes ingressantes apoio e assessoria desde o início e durante o período do curso 
superior. Os participantes da “Studienbrücke” que tiverem concluído o programa com 
sucesso, podem se candidatar a uma vaga nas universidades associadas ao programa.  
 
Desde seu início no ano 2015, o programa “Studienbrücke” vem sendo realizado com sucesso 
na Rússia, Ucrânia, Geórgia e Cazaquistão. Desde 2016, o programa é oferecido nos Estados 
Unidos, e, a partir de 2018 também no Vietnã, na Indonésia, Tailândia e China, bem como em 
vários países da América do Sul. 
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Os módulos & conteúdos  
 
O programa “Studienbrücke” é modular e segue uma progressão de aprendizagem pré-
definida. Compreende os seguintes módulos de preparação, tanto no idioma, como em 
competências específicas e que são realizados no país de origem: 
 
Cursos de idioma: No Goethe-Institut local, em um centro associado ou através dos cursos 
online do Goethe-Institut 
 
Curso online de preparação para o exame TestDaF: Familiarização com as diferentes partes 
do exame (compreensão de texto, de áudio, produção escrita e oral) 
 
Preparação online na linguagem técnica nas matérias “MINT”: Matemática, informática, 
química, física, biologia, técnica (engenharia) 
 
TestAS - Curso online de treinamento: Familiarização com os conteúdos e tipologia de 
exercícios propostos no TestAS (Teste de aptidão para os estudos em nível superior) 
 
Realização dos exames TestDaF e TestAS: No Goethe-Institut local ou instituição autorizada 
 
Treinamento intercultural: Orientação para o sistema de ensino superior alemão e 
sensibilização intercultural 
 
Assessoramento para estudos em nível superior: Com o apoio do DAAD (Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico) 
 
Curso de prática de estudo superior “Academia MINT” na Alemanha como opção adicional 
facultativa. 
 
 
Os exames TestDaF e TestAs 
 
O exame TestDaF é o exame de língua prestado no âmbito do programa “Studienbrücke” 
após a conclusão dos cursos de idioma e do correspondente curso preparatório.  
 
Para o acesso a uma universidade na Alemanha, exigem-se conhecimentos de alemão 
correspondentes ao nível B2/C1 do Quadro de Referência Comum Europeu para o Ensino de 
Línguas. Com a classificação equivalente ao nível 4 no TestDAF, comprova-se esse nível.  
 
O TestDaF avalia as quatro habilidades: compreensão escrita, compreensão oral, expressão 
escrita e expressão oral. O exame TestDaF pode ser realizado em um Goethe-Institut ou 
instituição autorizada em seu país de origem.  
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Mais informações sobre o TestDaF 
 
A realização do exame TestAS é parte integrante do programa “Studienbrücke”. 
 
O TestAS é um teste central e padronizado de avaliação da aptidão acadêmica para 
candidatos estrangeiros a um curso superior na Alemanha. Para ser admitido pelas 
universidades associadas ao programa “Studienbrücke”, é necessária a aprovação no teste 
com, no mínimo, 100 pontos. A prova é composta por um teste principal que avalia as 
capacidades cognitivas para realizar estudos universitários e um teste específico relativo à 
área de estudo escolhida (matemática, informática, ciências naturais ou engenharia).  
 
Mais informações sobre o TestAS 
 
 
As Universidades associadas ao programa “Studienbrücke” 
 
A Aliança de Universidades de Ruhr - formada pela Universidade de Duisburg-Essen, a 
Universidade Ruhr de Bochum e a Universidade Técnica de Dortmund - na Renânia do Norte-
Westfália são universidades associadas ao programa “Studienbrücke”. Da mesma forma, a 
Universidade de Colônia e a Escola Superior Bonn-Rhein-Sieg cooperam desde 2017 com o 
programa. 
 
Além de disponibilizarem um número definido de vagas, essas universidades oferecem 
assessoria e apoio aos estudantes ingressantes tanto no início, como também durante o 
período de seus estudos em nível superior. 
 
Para mais informações consulte: Informação sobre o Programa Studienbrücke na UA Ruhr 
 
Mais informações sobre as universidades: 
 
Ruhr-Universität Bochum 
Technische Universität Dortmund 
Universität Duisburg-Essen 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
Universität zu Köln 
 
 
Quais cursos superiores são oferecidos? 
 
Para a região da América do Sul, as universidades associadas oferecem vagas nos seguintes 
cursos superiores: matemática, matemática econômica, estatística, informática (aplicada), 
segurança da tecnologia de informação, análise de dados, física, biologia, bioquímica, 
química, geografia, geociências, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, 
tecnologia da informação, tecnologia do meio ambiente, ciências cognitivas aplicadas e 
estudos dos meios de comunicação social, engenharia de vendas e gestão de produtos. 

https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/informationen-zum-testdaf/
https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/informationen-zum-testdaf/
https://www.testas.de/de/testas.htm
http://international.rub.de/studienbruecke/index.html.de
https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/willkommen-der-ruhr-universitaet-bochum
https://www.tu-dortmund.de/uni/de/Uni/
https://www.uni-due.de/
https://www.h-brs.de/de
https://www.uni-koeln.de/
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Condições de participação e candidatura 
 
As condições de participação no programa “Studienbrücke” 2018-2020 na América do Sul são 
as seguintes: 
• ser aluno/a de ensino médio e estar cursando o penúltimo ano escolar em 2018  
• ter conhecimentos prévios de alemão (nível mínimo concluído A2)* 
• demonstrar grande motivação e interesse em estudar na Alemanha 
• ter muito boas qualificações escolares nas matérias matemática, física, química, 

informática e/ou ciências naturais 
• consentimento por escrito dos pais, tutores ou responsáveis 
 
* O nível de conhecimento de alemão mínimo exigido para a participação no programa é o 

A2, comprovado por meio de apresentação do Goethe-Zertifikat A2 (Fit in Deutsch).  
No caso de não contar com o certificado do nível A2 no momento da candidatura, pode-se 
apresentar um atestado de participação de curso em nível A2. Neste caso, porém, o 
Goethe-Zertifikat A2 deverá ser apresentado, no mais tardar, no início do programa. 
Todos os níveis de conhecimentos de alemão previstos no programa “Studienbrücke” 
deverão ser comprovados por meio da apresentação de certificados de exames, de 
atestados de participação nos cursos correspondentes ou testes de nivelamento oficiais.   

 
Formulários solicitados: 

• Formulário de candidatura 
• Carta de motivação  
• Carta de recomendação do professor  
• Consentimento para a candidatura ao programa “Studienbrücke” pelos pais 

 
Para obter os formulários de candidatura, entre em contato com o seu/a sua professor/a de 
alemão ou diretamente pelo endereço de e-mail: Michelle.loewenthal@goethe.de 
 
Candidatos e candidatas que preencham os requisitos acima podem se candidatar por meio 
do envio dos respectivos formulários e documentos solicitados junto ao Goethe-Institut 
Buenos Aires - Michelle.loewenthal@goethe.de 
 
 
Prazos e cronograma 
 
Prazo limite para o envio da candidatura: 31 de julho 
Início do programa: 15 de agosto  
Duração do programa: 26 meses aproximadamente 
 
 
 
 
 
 

mailto:Michelle.loewenthal@goethe.de
mailto:Michelle.loewenthal@goethe.de


  

5 

 

Custos e formas de pagamento 
 
Os custos do programa “Studienbrücke” na América do Sul atingem o valor máximo 
equivalente a 6.500 Euros para os dois anos de duração do mesmo. Isto inclui: 
 
Módulos obrigatórios: 4.400 Euros 

• Cursos de alemão nos níveis B1, B2 e C1.1 
• Cursos de linguagem técnica nas matérias “MINT”  
• Curso preparatório específico e exame TestDaF 
• Curso preparatório específico e exame TestAS 
• Treinamentos interculturais  
• Custos administrativos e materiais 

 
Os participantes que não precisarem fazer os cursos de alemão B1 e/ou B2, por já contarem 
com o respectivo certificado de proficiência oficial, terão um desconto no valor acima 
mencionado de respectivamente: 
 

• 1.200 Euros para o nível B1 (correspondentes ao curso online) 
• 1.100 euros para o nível B2 (correspondentes ao curso online)  

 
Nesses casos, deverá ser apresentado, na data de início do respectivo módulo, o equivalente 
certificado oficial do Goethe-Institut, que comprova a aprovação no nível correspondente. 
 
Módulo opcional: 2.100 Euros 

• Curso de prática de estudo superior na Alemanha “Academia MINT”  
 
FORMA DE PAGAMENTO DO “STUDIENBRÜCKE” 
 
Os valores equivalentes a cada módulo deverão ser pagos da seguinte forma: 
 

o valor equivalente em Reais a 1.200 Euros, em agosto de 2018, correspondentes ao 
curso online B1 e respectivo exame de proficiência 
 
o valor equivalente em Reais a 2.100 Euros, em janeiro de 2019,  correspondentes ao 
módulo opcional, curso de prática de estudo superior na Alemanha “Academia MINT” 
  
o valor equivalente em Reais a 1.400 Euros em maio de 2019,  
correspondentes ao curso online B2 e o módulo online de preparação na linguagem 
técnica nas matérias “MINT” 
 
o valor equivalente em Reais a 1.800 Euros em janeiro de 2020, correspondentes ao 
curso online C1.1, cursos preparatórios TestDaF e TestAs online,  treinamento 
intercultural, bem como os exames de admissão  
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Existe a possibilidade de solicitar uma bolsa de estudos parcial. A mesma poderá ser 
concedida a partir dos seguintes critérios: 

• Estar entre 10% dos alunos com as melhores médias nas matérias “MINT” 
(matemática, informática, ciências naturais e exatas). Essa classificação deverá ser 
comprovada por certificado emitido pela direção da respectiva escola. 

• Estar entre 10% dos alunos com os melhores resultados na disciplina alemã no nivel 
A2 e/ou posteriormente B1 e B2.  

• Apresentar um vídeo de, no máximo 3 minutos de duração, em idioma alemão ou 
portugués, explicando sua motivação para participar do programa “Studienbrücke”. 

 
Contato para o programa “Studienbrücke” para a região da América do Sul 
 
Michelle Löwenthal 
Goethe-Institut Buenos Aires 
Tel. +54 11 43185600 
Michelle.loewenthal@goethe.de 
 
 
 


