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Herzlich willkommen!

O sistema alemão de ensino superior:

Estrutura e possibilidades de acesso



Conteúdo da apresentação
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1. Estrutura do ensino superior na Alemanha 

2. Acesso às universidades

▪ Graduação

▪ Mestrado  



Estrutura do ensino superior alemão

▪ Existem diferentes tipos de instituições de ensino 

superior (IES) na Alemanha

➢ Universitäten (~ universidades)

➢ Technische Universitäten (~ universidades politécnicas)

➢ Hochschulen für Angewandte Wissenschaften / Fachhochschulen

(~ universidades de ciências aplicadas)

➢ Outros tipos de IES (música, teatro, administração, etc.)

▪ Mais de 90% das vagas são oferecidas em 

instituições públicas! (Brasil: aprox. 30%)



Mapa do ensino superior alemão 

Caraterísticas das IES alemãs

▪ 110 universidades e universidades 

politécnicas

▪ 246 universidades de ciências aplicadas

▪ 52 escolas de música e arte

▪ 22 centros universitários de 

pedagogia e de religião

11 “Universidades de Excelência”

Aprox. 2,8 milhões de estudantes 

(aprox. 13% de estrangeiros) 
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Níveis de cursos universitários

▪ Diferentes estruturas dentro do sistema alemão 

(dependendo da IES e da área de estudos)



Pré-requisitos para o acesso aos IES 

▪ Domínio do idioma do curso 

− Alemão (e eventualmente Inglês)

− Nível exigido: fluência + linguagem acadêmica (Nível C1)

▪ Recursos financeiros

− Custos mensais: aprox. 800 a 1.000 EUR

− Comprovação de dinheiro ou bolsa de estudos (p/ o visto)

▪ Diploma de conclusão escolar / do curso

▪ Documentação completa p/ candidatura



Acesso às IES alemãs – cursos 

▪ O acesso depende do tipo de curso

➢ Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung

(→ cursos sem limitação de vagas)

➢ Bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge

(→ cursos com limitação de vagas em nível nacional)

➢ Örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge

(→ cursos com limitação de vagas em nível local / regional)

▪ Processo de candidatura

➢ Diretamente na IES

➢ Via uni-assist: www.uni-assist.de



Acesso às IES alemãs – Graduação

Ensino Médio (Brasil) Abitur / IB

Curso de Graduação (Alemanha)

Universidade 

brasileira 

(min. 2 sem.)

Studien-

kolleg

Studien-

brücke 

ENEM + 

testes



Acesso às IES alemãs – Graduação
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Via universidade brasileira

▪ Estudos bem sucedidos (min. 2 semestres, boas notas)

▪ Domínio do idioma (nível C1)

▪ Possibilidade de transferência à IES alemã → mesmo curso (!)

▪ Autonomia da universidade / do instituto: aceitar solicitação (ou não)



Acesso às IES alemãs – Graduação
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Via “Studienkolleg” (~ Cursinho na Alemanha)

▪ Para quem: interessados em fazer graduação universitária na 

Alemanha, mas sem o Abitur ou certificado equivalente

▪ Duração previsto: 12 meses

▪ Objetivo: capacitar estudantes (do exterior) com os conhecimentos 

necessários para um curso superior na Alemanha

▪ Onde é realizado: centros de preparação em (quase) toda a Alemanha 

(4 privados, 25 públicos)

▪ Custos (nos centros públicos): matrícula de aprox. 200 a 300 Euros 

por semestre. Os gastos pessoais são custeados pelo próprio 

estudante



Acesso às IES alemãs – Graduação
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Studienkolleg: Tipos de cursos

➢ M-Kurs: cursos de Medicina, Biologia e Farmácia

➢ T-Kurs: cursos de Ciências Naturais, Matemática e Tecnológicos 

➢ W-Kurs: cursos de Ciências Econômicas e Sociais

➢ G-Kurs: cursos de Ciências Humanas e Germanística

➢ S-Kurs: cursos de Letras e Línguas

→ Diferenciação entre “Studienkolleg Uni” e  “Studienkolleg FH”



Acesso às IES alemãs – Graduação
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Studienkolleg

▪ Aplicação: Direto no Studienkolleg, ou via www.uni-assist.de

▪ Admissão: conhecimentos do idioma alemão (nível avançado, 

usualmente B2), prova de conhecimentos de nível médio (aplicada 

em língua alemã na Alemanha)

▪ Conteúdo dos estudos: 5 a 7 disciplinas (28 a 32 horas/semanais)

▪ Conclusão: Feststellungsprüfung (prova de equiparação ao Abitur)

▪ Reconhecimento: Em todas as universidades, nos cursos de 

graduação contemplados no perfil do Studienkolleg

Mais informações: www.studienkollegs.de



Acesso às IES alemãs – Graduação
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Via “Studienbrücke” 

▪ Curso online durante o Ensino Médio (aprox. 1 ano)

▪ Organizado pelo Instituto Goethe (+ DAAD)

▪ Preparação linguística (individual ou pelo GI)

+ módulos de conteúdo (interculturalidade, ling. técnica etc.)

▪ Custos: 1.4000 EUR + testes

▪ Acesso a 8 universidades alemãs (em NRW e BB)

▪ Cursos: Engenharias, IT, Ciências, Economia

Mais informações: 

https://www.goethe.de/ins/ar/pt/spr/eng/stb.html



Acesso às IES alemãs – Graduação
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Acesso direto

▪ Algumas universidades oferecem um acesso direto

▪ Tem que ter concluído o Ensino Médio

▪ Condições: Nível de língua, testes de aptidão

▪ Exemplos:

− Universität zu Köln (Studienstart international plus)

− Universität Potsdam (Studienvorbereitung Brandenburg)



Acesso às IES alemãs – Mestrado
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Pré-requisitos

▪ Comprovação do primeiro título (Graduação)

▪ Comprovação do nível exigido da língua

▪ Comprovação do financiamento (p/ o visto)

▪ Documentação completa p/ candidatura

▪ Existem possibilidade para bolsas de estudos 

(DAAD e outras agências de fomento)



Para mais informações

16

▪ Contato: info@daad.org.br

▪ Assine a newsletter mensal (gratuita e em português), 

no site do DAAD: www.daad.org.br/pt/newsletter

▪ Facebook – www.facebook.com/DAADBrasil

▪ Twitter – @DAAD_Brasil


