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PROGRAMA FIT FÜR DIE BERUFLICHE MOBILITÄT: 
CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA UMA FORMAÇÃO 

TÉCNICA DUAL NA ALEMANHA 
 
O que é o programa FIT für die berufliche Mobilität e quais são seus objetivos? 
 
Devido à grande procura de mão de obra especializada na Alemanha, a iniciativa 
PASCH (Escolas: uma parceria para o futuro) da América do Sul – juntamente com 
o Goethe-Institut da região – concebeu o programa FIT für die berufliche Mobilität.  
 
Através dele, alunas/os tanto de escolas da iniciativa PASCH quanto de escolas 
associadas ao Goethe-Institut (assim como estudantes já formadas/os) poderão 
participar de uma programação especialmente elaborada para facilitar seu 
ingresso em cursos técnicos de formação dual na Alemanha nas seguintes áreas:  
 

• Técnico em Informática (IT) 
• Técnico em Eletrotécnica  
• Técnico em Construção Civil 
• Técnico em Ciências Econômicas  
• Técnico em Enfermagem  
• Técnico em Hotelaria e Gestão Administrativa  

 

O programa FIT für die berufliche Mobilität tem como objetivo capacitar e 
assessorar jovens brasileiras/os que planejam realizar uma formação técnica 
dual na Alemanha. E para isso lhes oferece:  
 

• cursos online de alemão orientado à prática profissional a partir do nível 
A2 

• cursos de integração à sociedade alemã e treinamentos interculturais 
• visitas virtuais a empresas e instituições de ensino dual alemãs 
• intercâmbios com instituições de formação dual na Alemanha 
• estágios em empresas alemãs no Brasil 
• acompanhamento e apoio de instituições parceiras e câmeras alemãs de 

comércio  
• preparação para o exame oficial de proficiência em alemão Goethe-

Zertifikat B1 
• entre outras atividades e fomentos... 

 

  



  

 

Quais são os requisitos para participar do programa FIT für die berufliche 
Mobilität? 
Uma comissão composta de representantes da iniciativa PASCH da América do 
Sul fará a seleção de candidatas/os interessadas/os em participar do programa 
FIT für die berufliche Mobilität.  
Seja para a candidatura quanto para a inscrição nesse programa, não há exigência 
de pagamento de taxas ou mensalidades. Os únicos requisitos para candidaturas 
e inscrição no programa de alunas/os selecionas/os são:  
 

• Ter interesse e motivação para realizar um curso de formação técnica 
dual na Alemanha. 

• Estar matriculada/o ou ter concluído o Ensino Médio em uma das 
escolas parceiras da iniciativa PASCH ou associadas ao Goethe-Institut 
no Brasil. 

• Participar de eventos e compromissos organizados pelo programa FIT 
für die berufliche Mobilität, assim como ter bons rendimentos nos cursos 
e treinamentos oferecidos. 

• Preparar-se para prestar o exame oficial de proficiência em alemão 
Goethe-Zertifikat B1. 

 

O que é a formação técnica dual? 
 
A formação técnica dual é uma formação profissionalizante especializada em 
que, durante três anos aproximadamente, “se aprende trabalhando”. Ou seja, a/o 
estudante intercala o tempo de seu aprendizado entre a empresa, onde faz 
estágio em diferentes departamentos, e a instituição de ensino.  
 
Esse método de ensino é muito popular e requisitado na Alemanha e isso se deve 
aos seguintes fatores, por exemplo:  
 

• as empresas são responsáveis pelos custos de formação das/os 
estudantes, assim como pelo pagamento de salários mensais;  

• ao intercambiar aulas teóricas com períodos práticos em diferentes 
departamentos da empresa, as/os estudantes são introduzidas/os tanto à 
cultura e cotidiano corporativos quanto ao mercado de trabalho;  

• a qualidade de ensino é enriquecida pelas experiências profissionais 
obtidas durante a formação prática – fator que torna estudantes ali 
formadas/os em mão de obra especializada altamente qualificada. Por 
isso, têm sua absorção pelo mercado laboral de forma quase imediata. É 
de se levar em conta que a grande maioria é contratada pelas empresas 
onde fizeram sua formação prática.   
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Interesse por mais informações sobre o sistema de formação técnica dual na 
Alemanha e também sobre o programa FIT für die berufliche Mobilität?  
 
Então, participe de um de nossos eventos informativos online “Entre a teoria e 
a prática: a formação dual na Alemanha” via plataforma Zoom.  
 
Quando: 19 de junho de 2021 (sábado).  
Inscrição: https://zoom.us/meeting/register/tJctdeyppj0jG9eThnJCOpca_kHRD_Z4CBH1 

  23 de junho de 2021 (quarta-feira)  
Inscrição: https://zoom.us/meeting/register/tJAocumqrDIjEt03HfMdPSzvxSbjrVDt1LTL 

  06 de julho de 2021 (terça-feira) 
Inscrição:  https://zoom.us/meeting/register/tJAocumqrDIjEt03HfMdPSzvxSbjrVDt1LTL 

 
 
Horário: sempre das 17:00 às 18:00 hs 
Contato: Jugendmobilitaet.suedamerika@goethe.de 
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INSCREVA-SE AQUI

https://zoom.us/meeting/register/tJYsf-usqDMoGNMcszlb5NH70QH6DbU23cW5

