PÓS-GRADUAÇÃO

Pós-Graduação
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Bolsas de Pós-Graduação

I.

Bolsas nas áreas Arquitetura, Artes/Design, Cinema,
Música, Artes Cênicas, Dança (Artes e Música)

II. Programa EPOS: Cursos de Pós-graduação relacionados
ao Desenvolvimento
III. Programa Helmut Schmidt: Cursos de Políticas Públicas
e Boa Governança (PPGG)
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Artes e Música:
Bolsas e Requisitos

Bolsas de pós-graduação para estudantes altamente
qualificados nas áreas Arquitetura, Artes/Design, Cinema,
Música, Artes Cênicas, Dança a partir de Outubro 2018
Requisitos:
 Graduação na área
 Aprovação no curso de pós-graduação
 Excelente habilidade artística comprovada por portfolio
 Conhecimentos de Inglês (ou Alemão)
Procedimento:
1. Candidatura para a bolsa no DAAD
2. Candidatura para a vaga na faculdade

Artes e Música:
Benefícios
 Bolsa mensal: EUR 750, Auxílio para passagem aérea: EUR 1.550, Seguro-saúde

 Curso preparatório de alemão

Artes e Música:
Inscrições a partir de Agosto 2017
Documentação eletrônica (pelo DAAD Portal)
Formulário gerado pelo DAAD Portal

CV
Carta de motivação
Diploma do ensino médio
Diploma ou histórico da graduação
Certificado de Alemão e/ou Inglês

Carta de admissão da faculdade e formulário com informações sobre o curso OU
Carta de aceite de um professor
Lista do portfolio e declaração que todas as amostras são obras próprias
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Artes e Música:
Inscrições a partir de Agosto 2017
Documentação física (pelo Correio para o DAAD Brasil)
Formulário gerado pelo DAAD Portal

Carta de recomendação de um professor brasileiro
Portfolio (www.daad.de/extrainfo)
•

Arquitetura: Projetos/plantas (Papel A4)

•

Artes/Design: Fotos ou apresentações de projetos (CD/DVD)

•

Cinema: Filmes/curtas (CD/DVD)

•

Música: Obras musicais de nível elevado (CD/DVD)

•

Artes Cênicas: Apresentação e performance de dança/teatro (DVD)
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EPOS: Cursos de Pós-graduação com reconhecimento
internacional relacionados ao Desenvolvimento Sustentável
“Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge”
ou “Development-Related Postgraduate Courses”
Bolsa de pós-graduação (mestrado ou doutorado) para
jovens profissionais nas áreas de desenvolvimento
sustentável a partir de Outubro 2018
Estudos sobre
Conflitos e Paz

Engenharias
Cooperação para o
desenvolvimento

Matemática
(Doutorado)

Economia,
Administração e
Economia Política
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EPOS:
Requisitos
 Graduação na área
 Rendimento acadêmico excelente
 Experiência profissional (≥ 2 anos)

 Engajamento social
 Conhecimentos de Inglês (ou Alemão)


Cursos em inglês: TOEFL, IELTS acadêmico ou outro certificado
acadêmico internacional equivalente



Cursos em inglês e/ou alemão: no momento da candidatura ≥A2, DSH 2 ou
TestDaF 4 ao iniciar o curso
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EPOS:
Benefícios exclusivos para os cursos constantes
 Bolsa mensal:
 Mestrado: EUR 750, Doutorado: EUR 1.000,-

 Auxílio para passagem aérea: EUR 1.550, Seguro-saúde
 Curso preparatório de alemão
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EPOS:
Inscrições - dependendo do curso - a partir de Agosto 2017
Documentação (Online ou pelo correio)
 Formulário do DAAD

 CV
 Carta de motivação
 Carta/s de recomendação de um professor
 Carta/s de recomendação de um empregador
 Opcional: Declaração do empregador
 Certificado de Alemão (OnSet) e/ou Inglês (IELTS or TOEFL)

 Certificado do ensino medio assim como diploma e historico de graduação
I m p o r t a n t e : O b s e r v e a s o r i e n t a ç õ e s d e c a d a u n i v e r s i d a d e10.

Helmut Schmidt: Cursos de Politicas Publicas e Boa
Governança (PPGG)

Berlin: Public Policy
Duisburg-Essen: Development and Governance

Erfurt: Public Policy
Lüneburg: Public Economics, Law and Politics

Bolsas de mestrado
para jovens profissionais
das áreas ciências
sociais e políticas,
direito, administração
pública e economia a
partir de Outubro 2018

Osnabrück: Management in Non-Profit & Democratic Governance
Passau: Governance and Public Policy
Potsdam: Public Management (MPM)
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Helmut Schmidt:
Requisitos
 Graduação na área
 Rendimento acadêmico excelente
 Engajamento social e politico

 Motivação pessoal e profissional
 Conhecimentos de Inglês (ou Alemão)


Cursos em inglês: TOEFL, IELTS acadêmico ou outro certificado
acadêmico internacional equivalente



Cursos em inglês e/ou alemão: no momento da candidatura ≥A2, DSH 2 ou
TestDaF 4 ao iniciar o curso
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Helmut Schmidt:
Benefícios exclusivos para os cursos constantes
 Bolsa mensal: EUR 750, Auxílio para passagem aérea: EUR 1.550, Seguro-saúde

 Curso preparatório de alemão
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Helmut Schmidt:
Inscrições em Junho/Julho 2017
Documentação (Online ou pelo correio)
 Formulário do DAAD

 CV
 Carta de motivação
 Carta/s de recomendação de um professor/empregador
 Certificado de Alemão (OnSet) e/ou Inglês (IELTS or TOEFL)
 Certificado do ensino medio assim como diploma e historico de graduação

Candidatura para até 2 cursos!
I m p o r t a n t e : O b s e r v e a s o r i e n t a ç õ e s d e c a d a u n i v e r s i d a d e14.

Dúvidas?

Website: www.daad.org.br  Encontrar financiamento 
Buscar bolsas de estudo

E-mail:
Artes e Música: artesmusica@daad.org.br
EPOS/PPGG: aufbau@daad.org.br

