
Desde 1962, o Instituto edita uma série de livros chamada Famílias Brasileiras de Origem 
Germânica. Essa coleção reúne pesquisas genealógicas de imigrantes de língua alemã e seus 
descendentes. A elaboração de cada volume tem início com a participação voluntária de 
interessados, que colaboram fornecendo informações sobre sua própria genealogia.

Para indicar o seu interesse em participar e também para que possamos fazer um primeiro 
levantamento, solicitamos a gentileza de preencher este questionário com letra legível, mencionando 
sempre o nome completo:

Alguém na sua família ainda fala alemão?

FAMÍLIAS BRASILEIRAS 
DE ORIGEM GERMÂNICA

Meu nome é:
Local e data de nascimento:
Casado (a) com:

Nome do meu pai:
Local e data de nascimento:
Data de falecimento:

Nome da minha mãe:
Sobrenome de solteira:
Local e data de nascimento:
Data de falecimento:

Nome do 1º imigrante da minha família:
Local e data de nascimento:
Local e data de falecimento:
Ano da chegada ao Brasil:

Por favor, responda também às perguntas a seguir com “sim” ou “não”.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

A sua família possui árvore genealógica completa desde o primeiro imigrante até hoje?

Existem ainda fotografias antigas?

Existem diários, cartas ou outros manuscritos interessantes?

Você ou seus parentes ainda conhecem histórias, crônicas ou anedotas da família?

A sua família mantém alguma tradição das culturas alemã, austríaca ou suíça?
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Autorizo expressamente o Instituto Martius-Staden a utilizar minhas informações pessoais e os dados 
sobre meus antepassados, que serão disponibilizados no arquivo de imigração alemã, inclusive 
para consulta pública, e poderão ser publicados na série Famílias Brasileiras de Origem 
Germânica.

Eu (nome completo):

Endereço:

Telefone: (    )

E-mail:

FAMÍLIAS BRASILEIRAS 
DE ORIGEM GERMÂNICA

AUTORIZAÇÃO

Agradecemos a colaboração e em breve entraremos em contato

Atenciosamente,

Instituto Martius-Staden
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_________________________, ____ de ___________ de _______

Assinatura


