Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado na Alemanha
(CAPES/ DAAD) 2018/19
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), juntos com a agência brasileira, CAPES, está
lançando o programa de bolsas de doutorado na Alemanha, baseado nos acordos de cooperação
assinados entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha em 20 de março de
1996, entre a CAPES e o DAAD, em 21 de outubro de 2008. O objetivo do programa é formar docentes e
pesquisadores de alto nível e consolidar a cooperação cientifica entre os dois países, em todas as áreas
de conhecimento.
A concessão de bolsas pelas três agencias é realizada de acordo com as disponibilidades orçamentarias
e com as exigências especificas de cada uma. Também existem algumas diferencias entre a CAPES, o
CNPq e o DAAD quanto aos valores e auxílios concedidos aos bolsistas. Os detalhes das bolsas de cada
agência podem ser verificados no edital conjunto: http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/alemanha/doutorado-capes-daad-cnpq (Edital nº 22/2018 – Doutorado CAPES/DAAD).
Seguem as especificações para as bolsas do DAAD nas três seguintes modalidades nos editais:
Research Grants – Doctoral Programmes in Germany
https://www.daad.de/go/en/stipa57135739
Research Grants – Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees
https://www.daad.de/go/en/stipa57135740
Research Grants – Cotutelle Doctoral Programmes
https://www.daad.de/go/en/stipa57135741
As informações listadas no site do DAAD possuem um efeito vinculante.

Benefícios
(Bolsistas DAAD)
•
•

Bolsa mensal de EUR 1200,00*
Auxílio para passagem aérea de EUR 1.550,00* (depositado na Alemanha junto com a primeira
mensalidade da bolsa)
• Seguro-saúde
• Doutorado sanduiche e sanduiche com cotutela: Financiamento de uma viagem para cada orientador
* Valores de 01.06.2018; sujeitos a alterações.

Requisitos
•
•
•

Apresentação de pesquisa científica
Confirmação de orientação científica na Alemanha
Doutorado sanduiche e sanduiche com cotutela: Matrícula regular no curso de doutorado em uma
universidade brasileira e comprovação no exame de qualificação antes da implementação da bolsa
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•

Doutorado sanduiche com cotutela: Confirmação das universidades brasileira e alemã de que o
regulamento da pós-graduação permite a dupla titulação
Observações:
1. No momento da inscrição, o início do doutorado não deve exceder o limite máximo de três anos.
2. No momento da inscrição, não poderão ter passado mais de seis anos depois do último título
acadêmico.
3. No momento da inscrição, os candidatos não podem estar residindo há mais de 15 meses na
Alemanha.

Inscrição
•
•

Inscrição online pelo site da CAPES até as 23:59 horas do dia 20.07.2018
Não é necessário mandar uma cópia física pelo correio.

Documentação
Via o site da CAPES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/doutorado-capesdaad-cnpq
o Cópia de documento de identidade e comprovante de residência no Brasil
o Formulário online
o Currículo resumido (máx. 3 páginas) com lista de publicações (máx. 10 páginas) ou Currículo Lattes
o Projeto de pesquisa; elaborado conforme o seguinte modelo
(https://www.daad.org.br/files/2018/05/ModeloProjetoPesquisa_Doutorado2017-2018.pdf)
Doutorado sanduiche e sanduiche com cotutela: todas as etapas do projeto a serem realizadas no
Brasil e na Alemanha (inclusive viagens de orientadores)
o Cópia simples do diploma e histórico de graduação e mestrado
o Doutorado sanduiche e sanduiche com cotutela:
• Cópia simples do histórico de doutorado
• Comprovante de matrícula regular no curso de doutorado em uma universidade brasileira
• Declaração da coordenação do programa de pós-graduação, devidamente assinada, informando
o prazo regulamentar do aluno para defesa de tese e que os créditos já obtidos no doutorado são
compatíveis com a perspectiva de conclusão, em tempo hábil, após a realização do estágio no
exterior
• Carta de apoio do orientador brasileiro
o Doutorado sanduiche com cotutela: Confirmação das universidades brasileira e alemã de que o
regulamento da pós-graduação permite a dupla titulação
o Comprovante de aceitação do orientador ou da faculdade (no caso de um programa estruturado)
o Currículo do orientador alemão
o Certificado de Alemão e/ou Inglês (detalhado no edital 7.3.1.7.1)
o Duas cartas de recomendação de docentes de ensino superior, recomendamos usar o seguinte modelo:
https://www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.pdf
Obs.: Caso o professor queira enviar a carta em sigilo poderá envia-la para doutorado@daad.org.br
A documentação deve ser entregada no formato PDF e não poderá ter data anterior a seis meses do
encerramento da inscrição.
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* As informações listadas no site do DAAD possuem um efeito vinculante.
** O DAAD pode pedir copias traduzidas, juramentadas e autenticadas na hora da concessão da bolsa.

Mais Informações
DAAD Escritório Regional Rio de Janeiro
Caixa Postal 62564
22250-970 Rio de Janeiro – RJ
Rua Professor Alfredo Gomes, 37
CEP 22251-080 Rio de Janeiro – RJ
Internet: www.daad.org.br
E-mail: doutorado@daad.org.br
Telefone: (21) 2553-3296
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