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O antigo programa Aufbaustudiengänge mudou de nome. Agora chama-se EPOS
(Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge).
Outra novidade é que, a partir deste ano, candidatos e candidatas devem enviar sua
documentação diretamente à universidade alemã. Por isso, a primeira providência
deve ser consultar o site do curso escolhido, para se informar em detalhes sobre prazos,
procedimentos, documentos exigidos e requisitos (links na brochura do programa).
Com o programa EPOS, o DAAD tem o objetivo de oferecer bolsas de estudo para jovens
profissionais procedentes e atuantes em países emergentes para diversos cursos de
aperfeiçoamento em universidades (Universitäten) e universidades tecnológicas
(Fachhochschulen) alemãs. Os cursos têm conteúdos relacionados a questões de
desenvolvimento sustentável.
O programa não se destina a recém-formados. É imprescindível a comprovação de dois
anos de experiência profissional, após a conclusão da graduação, relacionada ao tema do
curso escolhido.
O programa, mantido com recursos do Ministério Federal de Cooperação Econômica e
Desenvolvimento alemão (BMZ), é divulgado internacionalmente e oferece anualmente
cerca de 280 bolsas de estudo distribuídas para candidatos procedentes de mais de 70
países da Ásia, Oriente Médio, África e América Latina. Não há cotas por países.
Os cursos foram escolhidos pelo DAAD por meio de um rigoroso processo de seleção.
Três cursos tem nível de Doutorado: (Development Research, na Universidade de Bonn;
Agricultural Economics and Related Sciences, na Universidade de Giessen/Hohenheim;
Mathematics in Industries and Commerce, na TU Kaiserslautern). Os candidatos a esses
cursos devem ter concluído o mestrado. Os demais cursos conferem o título internacional
de Master.
Em relação aos editais anteriores, há um novo curso, denominado Landscape Ecology
and Nature Conservation, oferecido pela Universidade de Greifswald.
Os cursos System Engineering & Engineering Management, da FH Südwestphalen, e
International Management, da HS Reutlingen, não serão oferecidos em 2015. Os cursos
Veterinary Public Health e Health and Society: Gender and Diversity Studies não serão
mais oferecidos pela HU Berlin-Charité.

Informações gerais sobre o programa
Este programa destina-se a jovens profissionais com formação superior interessados
em aperfeiçoar-se em temáticas relacionadas a questões do desenvolvimento
sustentável.
O DAAD concede bolsas integrais ou parciais exclusivamente para os cursos
constantes da relação em anexo.


Duração dos cursos: 12 a 24 meses, com início a partir de setembro/outubro de 2015.



Título final: Master (M. Sc. ou M.A.) ou Ph. D. com reconhecimento internacional.
Alunos pagantes ou financiados por outras fontes também podem ser admitidos nos
cursos.

Pré-requisitos e condições de admissão


Os candidatos devem contar com pelo menos dois anos de experiência profissional
depois de concluído o curso de graduação (interessados que não atendam a este
requisito não podem se candidatar);
Devem ainda:



ter a graduação completa na área do curso almejado;



atuar preferencialmente em organismo internacional, organização não-governamental,
em instituição pública ou estatal ou empresa privada;



atuar no planejamento ou execução de diretrizes e projetos que enfatizem políticas de
desenvolvimento nas áreas tecnológicas, econômicas e sociais;



apresentar bom rendimento acadêmico;



o tempo decorrido desde a graduação não deve exceder o limite máximo de seis
anos.
Algumas universidades alemãs têm requisitos próprios adicionais. Favor
consultar as informações diretamente no site do curso na universidade alemã.

.
Requisitos Linguísticos:


Candidatos aos cursos em inglês devem apresentar, no momento da candidatura, um
dos seguintes certificados: TOEFL (pontuação mínima de 550 paper based, 213
computer based, 80 internet based), IELTS acadêmico (band 6) ou outro certificado
acadêmico internacional equivalente.



Para os cursos ministrados em alemão ou em inglês e alemão, o candidato deve ter
no momento da inscrição no mínimo o nível A2 (segundo grau do nível básico
concluído). Deverá ter atingido o nível DSH 2 ou TestDaF 4 ao iniciar o curso.
Profissionais sem conhecimentos prévios de alemão não podem se candidatar aos
cursos ministrados em alemão.
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Candidatos selecionados para os cursos em língua alemã poderão receber uma bolsa
prévia para curso de aperfeiçoamento dos conhecimentos de alemão na Alemanha,
com duração determinada pela comissão de seleção de dois a seis meses.



Para os participantes de cursos em língua inglesa, poderá ser concedida uma bolsa
prévia para estudo de alemão com duração de dois meses.
Obs.: alguns cursos têm exigências linguísticas próprias (ver descrição detalhada do
curso no livreto disponível no site).

Comprovação da situação profissional
Os candidatos com vínculo de trabalho devem comprovar sua situação profissional e, se
for possível, apresentar uma carta de recomendação de seu empregador, manifestando a
intenção de garantir o emprego do candidato após a conclusão do curso. Profissionais
sem vínculo formal de trabalho também podem se candidatar.
Carta de motivação
A carta de motivação é um dos itens mais importantes da candidatura. Recomendamos
apresentar de forma sucinta a sua experiência, os motivos de seu interesse pelo curso, a
importância do mesmo para seu aperfeiçoamento profissional e para seus projetos
futuros.
Informações sobre os cursos, requisitos e documentação
Antes de preparar a sua documentação, consulte o livreto com a descrição de cada curso
e acesse a página da universidade, para se informar sobre o programa, a documentação
exigida, a data-limite para envio da candidatura, bem como sobre as exigências
específicas do curso.
Adicionalmente à documentação exigida pela universidade alemã, deve ser acrescentado
o formulário “verde“ do DAAD, que se obtém no link:
http://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf

Consulte também o link sobre perguntas frequentes: www.daad.de/development/faq
A candidatura será considerada aceita apenas quando a documentação chegar completa
à universidade e nos prazos estipulados. A documentação não será devolvida, portanto
recomendamos guardar uma cópia.
Processo de seleção
A seleção dos candidatos à bolsa ocorre por comissões dos respectivos cursos com a
presença do DAAD e se realiza entre os meses de outubro e fevereiro. Encerra-se apenas
no final de fevereiro, quando todos os candidatos serão informados do resultado.
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Obs.: Para que possamos acompanhar o processo, sugerimos que uma cópia simples da
documentação seja enviada ao DAAD-EPOS – Rua Presidente Carlos de Campos, 417 –
Laranjeiras - 22231-080 Rio de Janeiro – RJ.
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