Novo formato de certificados emitidos pela VDA.
➔

Regulamento especial para todos os certificados VDA emitidos a partir de 01/10/2021.

São Paulo, outubro 2021
A VDA vem melhorando cada vez mais seus processos e modalidades para aplicação de treinamentos, em 2020
a VDA introduziu no mercado os Treinamentos Online Learning com a mesma qualidade dos treinamentos
presencias, melhorando assim a qualidade de vida de todos os participantes, assegurando que todos pudessem
realizar seus treinamentos a salvo e seguros.
Com a realização dos treinamentos na modalidade online, os certificados também foram introduzidos e
emitidos no formato digital, facilitando e agilizando os envios e cooperando para a sustentabilidade do planeta.
A VDA possui 3 tipos de certificados: “Attendance” para participação de Treinamento, “Qualification” para
aprovação no tema realizado e “Certificate” para aqueles que precisam cumprir requisito de seu cliente final
(aplicado somente para exames de treinamentos).
Todos os certificados VDA são emitidos unicamente pelos licenciados oficiais VDA no mundo.
Para garantir a segurança e confiabilidade das emissões dos certificados, a partir de 01 de outubro de 2021
todos os certificados de Treinamentos VDA realizados por qualquer licenciado VDA será emitido em seu
formato digital com númeração de autenticação e bloqueio em PDF garantindo assim sua veracidade.
Com a nova aplicação da LGPD, é preciso ter proteção de imagem para uso em terceiros, então para padronizar
todo o processo a VDA definiu que a partir de 01/10/2021 todos os certificados e carteirinhas de exames que
eram emitidos fisicos não serão mais solicitados fotos dos participantes e serão unicamente emitidos em seu
formato digital com número de autenticação em cada certificado, sendo assim, a VDA extingui a emissão da
carteirinha física, pois todos os dados que contém na carteirinha VDA estão disponíveis no certificado
“Certificate”.
Toda e qualquer correção de nome, data de nascimento e outros, deve ser solicitado diretamente com o
licenciado VDA na qual você fez o processo de emissão inicial.
Todos que solicitaram certificado e carteirinha física até 30/09/21, receberão normalmente a via física impressa.
A partir de 01/10/2021 todos os certificados VDA serão emitidos somente em seu formato digital, sem exceção.
Não existirá mais a emissão da carteirinha física com foto de identificação.
Esse mesmo processo também é válido para quem solicita renovação de seu certificado de exame, será emitido
a nova versão com nova validade apenas em formato digital.
Para evitarmos erros de emissão dos certificados será necessário que forneça sempre seu nome completo por
extenso com acentuação com data de nascimento completa, pois essas informações constarão nos certificados.
Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, por favor, entre em contato com o Licenciado Oficial VDA em seu
País.
No Brasil o único Licenciado Oficial VDA para emitir certificados é o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva.
Contato: grupo_treinamentos@iqa.org.br

Heinz Günter Plegniere
Head of VDA QMC

Dr. Yuliya Prakopchyk
Head of Training and Professional Development

