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O Hochschulwinterkurs
1.

O que é o Hochschulwinterkurs?
O Hochschulwinterkurs ou Winterkurs é um programa oferecido pelo Serviço Alemão
de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) para estudantes de graduação, mestrado stricto
sensu e doutorado matriculados em uma Instituição de Ensino Superior no Brasil. O
programa é um curso de língua alemã, que também transmite conhecimentos da
cultura e da sociedade alemãs. Ele é ministrado em alemão na Alemanha e tem
duração de seis semanas em janeiro/fevereiro de cada ano. O curso acontece em
cooperação com universidades nas seguintes cidades: Düsseldorf, Berlin, Aachen,
Köln e Leipzig.

2.

Onde eu acho informações sobre o Hochschulwinterkurs?
Segue o link do Banco de Dados de Bolsas do DAAD:
www.daad.org.br/pt/encontrar-financiamento/buscar-bolsas-deestudo/?type=a&origin=48&subjectgroup=0&q=winterkurs&status=0&page=0&onlyd
aad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50046485
O conteúdo está disponível em inglês e alemão.

3.

Quais níveis de alemão são oferecidos nos cursos do Winterkurs?
Os cursos começam no nível B1 e chegam ao C1, mas nem todos os níveis são
oferecidos em todas as cidades. Por favor, leia o documento sobre os cursos com
cuidado e escolha aqueles que oferecem os níveis adequados para o seu caso:
www.daad.de/hwk-kursliste
Após a chegada, o nível de alemão dos participantes será avaliado. Os estudantes,
então, serão divididos em grupos de níveis de proficiência distintos. Os alunos
aprovados no exame final receberão um certificado.

4.

O que é incluído na bolsa do Winterkurs?
▪ Bolsa de EUR 1.875,00
▪ Auxílio para passagem aérea de EUR 1.550,00
▪ Seguro-saúde
Com este valor de EUR 3.425,00, o bolsista arcará com os custos de passagem
aérea, alojamento, alimentação e curso (taxas). Além da bolsa, o DAAD também
custeia o seguro de saúde. O DAAD fará a transferência dos recursos para a
universidade alemã, que, por sua vez, deduzirá os custos do curso e do alojamento.
O restante do valor será pago pela universidade aos bolsistas no início do programa.
Isso significa que a passagem aérea e, eventualmente, a passagem para chegar à
cidade do curso devem ser compradas no Brasil pelo próprio bolsista, que será
reembolsado mediante o pagamento da bolsa na Alemanha.

5.

A bolsa é suficiente para a duração do curso?
Apesar de a bolsa ser suficiente para a maioria das despesas, o DAAD aconselha
que o bolsista leve aproximadamente entre 500 e 800 Euros adicionais. Esse valor
depende da cidade de destino, das viagens que se planeja fazer para além dos
passeios previstos no escopo do curso, e dos custos do próprio curso (como o valor
a ser pago pelo DAAD à universidade varia, o montante que resta para o bolsista
também varia).
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Edital 2018
6.

Quando eu posso me candidatar à bolsa do Winterkurs 2018/2019?
O edital será lançado em 1º de julho e ficará aberto até 15 de agosto de 2018. Nessa
época será possível fazer a inscrição à bolsa no DAAD Portal.

7.

Quais são as datas do curso?
Cada curso tem datas diferentes:
Institut für Internationale Kommunikation e. V. (IIK) in Düsseldorf
Institut für Internationale Kommunikation e. V. (IIK) in Berlin
Fachhochschule Aachen
Universität zu Köln
Universität Leipzig

07.01 - 15.02.2019
07.01 - 15.02.2019
04.01 - 15.02.2019
14.01 - 22.02.2019
07.01 - 16.02.2019

Para conhecer a programação, as datas e os custos de cada curso, por favor,
consulte o seguinte documento: www.daad.de/hwk-kursliste
8.

Como eu decido qual curso eu quero fazer?
São oferecidos cursos nas seguintes cidades: Düsseldorf, Berlin, Aachen, Köln e
Leipzig.
Para conhecer a programação, as datas e os custos de cada curso, por favor,
consulte o seguinte documento: www.daad.de/hwk-kursliste
Os cursos começam no nível B1 e chegam ao C1, mas nem todos os níveis são
oferecidos em todas as cidades. Por favor, leia o documento sobre os cursos com
cuidado e escolha aqueles que oferecem os níveis adequados para o seu caso.

9.

Quando será divulgado o resultado da seleção?
Os resultados serão divulgados no DAAD Portal no final de novembro de 2018.

10. Quais são as datas para a viagem?
Não existem datas fixas para a viagem para a Alemanha. Os cursos começam em
datas diferentes e é preciso garantir a presença em todos os dias do curso. É
importante saber que a bolsa e o auxílio para passagem aérea serão pagos pela
instituição somente nos primeiros dias do curso, deduzindo os custos do curso e do
alojamento. Dessa forma, os bolsistas são responsáveis pela compra das próprias
passagens aéreas e da passagem do aeroporto para a cidade do curso, recebendo
depois o reembolso. Se desejarem, os bolsistas podem ficar mais tempo na
Alemanha além da duração do curso, assumindo os custos para tal.

Quem pode se candidatar?
11. Quem pode se candidatar?
O curso destina-se a estudantes de graduação, mestrado stricto sensu e doutorado.
Podem se candidatar pessoas com nacionalidade brasileira ou residência
permanente no Brasil, com uma matrícula atual em uma Instituição de Ensino
Superior no Brasil com pelo menos quatro semestres concluídos até o final de
dezembro de 2018 (até o início do curso na Alemanha) e que não estejam formados
antes de março de 2019. É necessário ter um conhecimento da língua alemã, no
mínimo, de nível B1 e um CR, no mínimo, de 8,0.
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12. Eu faço um MBA/uma especialização. Posso me candidatar?
Não. O curso destina-se a estudantes de graduação, mestrado stricto sensu e
doutorado, e não a estudantes de mestrado lato sensu (como um MBA, entre outros).
13. Eu vou me formar em 2018. Posso me candidatar?
Não. Os candidatos não poderão estar formados antes de março de 2019. Mas, se o
candidato planeja continuar os estudos com uma segunda graduação, um mestrado
stricto sensu ou um doutorado, seria necessária, no momento da candidatura, uma
prova da matrícula ou, pelo menos, de aceitação para o programa de mestrado ou
de doutorado. Provando a continuidade dos estudos dessa forma, é possível
concorrer à bolsa.
14. Sou estudante na graduação. Posso me candidatar?
Você pode se candidatar se estiver matriculado atualmente em um curso de
graduação e tiver concluído quatro semestres do curso universitário até o final de
dezembro de 2018.
15. Estou fazendo uma segunda graduação e cursei menos do que quatro
semestres. Posso me candidatar?
Sim, uma candidatura é possível se já foram concluídos pelo menos quatro
semestres dos cursos universitários, podendo ser na primeira ou na segunda
graduação.
16. Estou fazendo uma segunda graduação, mas a primeira não foi concluída.
Posso me candidatar?
Sim, uma candidatura é possível se já foram concluídos pelo menos quatro
semestres de curso universitário, podendo ser na primeira ou na segunda graduação.
17. Estou fazendo um mestrado que acaba em 2018. Posso me candidatar?
Se você não quiser continuar os seus estudos com um doutorado depois do
mestrado, não pode se candidatar, porque os candidatos do Winterkurs não podem
estar formados antes de março de 2019. Mas, se você planeja fazer um doutorado,
no momento da candidatura, deve comprovar a matrícula ou a aceitação para o
programa de doutorado para validar sua candidatura.
18. A minha universidade entrou em greve e os semestres ficaram mais curtos.
Eles contam como semestres normais?
Sim. Os semestres curtos contam como semestres normais. O requisito é que até o
final de dezembro de 2018 pelo menos quatro semestres devem estar concluídos.
19. Já fiz todos os créditos do meu curso, mas vou me formar somente depois de
março de 2019. Como vocês procedem?
Nesse caso, será preciso apresentar um documento da universidade com a data
prevista de formatura do candidato.
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20. Já fiz o Winterkurs e quero fazer de novo. É possível?
Você pode ser escolhido para o Winterkurs uma vez em três anos. Se você foi para
Alemanha em 2016 ou antes, você pode se candidatar de novo. Se você participou
do Winterkurs nos anos 2017 ou depois, você deve esperar para se candidatar de
novo. Havendo candidatos igualmente qualificados, será dada preferência àquele
que não tenha tido nenhuma experiência na Alemanha.
21. Eu participei no programa Ciências sem Fronteiras e fiquei na Alemanha. Posso
me candidatar para o Winterkurs?
Sim, participantes do Ciências sem Fronteiras podem se candidatar à bolsa do
Winterkurs. Havendo candidatos igualmente qualificados, será dada preferência
àquele que não tenha tido nenhuma experiência na Alemanha.
22. Eu sou brasileiro, mas moro na Alemanha. Posso me candidatar?
No momento da inscrição, os candidatos não podem estar residindo há mais de 15
meses na Alemanha.
23. Não fui selecionado no ano passado. Posso me candidatar de novo?
Sim, é possível se candidatar de novo.

Critérios da seleção
24. Quais são os critérios da seleção?
Os critérios mais importantes são:
▪ Trajetória acadêmica
▪ Conhecimentos de alemão
▪ Motivação e inserção do Winterkurs na vida acadêmica e profissional do
candidato
▪ Teor da carta de recomendação

Os documentos
25. Os documentos devem ser enviados em qual língua?
Os documentos, que não são especificamente pedidos em alemão, podem ser em
português. Entretanto, o DAAD se reserva o direito de solicitar esses documentos
também traduzidos em algum momento após a inscrição. Nesse caso, os candidatos
serão avisados.
26. É necessário enviar documentos originais pelo correio?
O único documento original que precisa ser enviado pelo correio para o escritório
regional do DAAD no Rio de Janeiro é a carta de recomendação do professor. Não
é necessário enviar os outros documentos pelo correio. É necessário apenas realizar
o upload desses documentos no DAAD Portal.

Formulário online: “Bewerbungsformular”/ “Application Form”
27. Como devo proceder com o formulário online?
É necessário fazer o download do formulário no DAAD Portal para preenchê-lo.
Depois de salvar o formulário pronto em seu computador, faça o upload na mesma
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página em que fez o download. O sistema avisará se o formulário não foi preenchido
completamente.
28.

Como devo preencher os itens 6, 7, 8 e 10 do formulário “Application Form” /
“Bewerbungsformular”?

INGLÊS
6. Secondary school *
Type of qualification * Escrever Ensino Médio
Date * Data de conclusão do Ensino Médio
City / Province * Lugar onde foi feito o Ensino Médio
Result * Escrever Approved
Length of school attendance
from * Data de ingresso na escola
to * Data de conclusão da escola
7. Completed examinations (if applicable) (*)
Institution Universidade em que foi concluída uma graduação
ou um mestrado
Period:
from Data de ingresso no curso
to Data de conclusão do curso
Subject group Área do curso concluído - coloque a que mais se
aproxima da sua área
Subject Disciplina concluída - coloque a que mais se
aproxima da sua disciplina
Type of exam Indique o tipo do curso
Result Nota final do curso concluído
new entry Clique se tiver mais que um curso concluído para
gerar mais um campo no formulário
8. Current/last home Institution
Institution * Universidade atual
Type study programme * Nome do seu curso atual (pode ser em português)
Major * Área do curso atual - coloque a que mais se
Subject group * aproxima da sua área
Subject * Disciplina principal do curso atual - coloque a que
mais se aproxima da sua disciplina
2nd subject
Subject group Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
Subject Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
3rd subject
Subject group Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
Subject Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
10. Will you be supported in the desired funding period in a DAAD project or
are you working in a funded project? *
Escolher none
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ALEMÃO
6. Sekundarschule *
Art des Abschlusses * Escrever Ensino Médio
Datum * Data de conclusão do Ensino Médio
Ort/Provinz * Lugar onde foi feito o Ensino Médio
Ergebnis * Escrever Bestanden
Dauer des Schulbesuchs
von * Data de ingresso na escola
bis * Data de conclusão da escola
7. Bisher abgelegte Examina (falls zutreffend) (*)
Institution Universidade em que foi concluída uma graduação
ou um mestrado
Zeitraum:
von Data de ingresso no curso
bis Data de conclusão do curso
Fächergruppe Área do curso concluído - coloque a que mais se
aproxima da sua área
Studienfach Disciplina concluída - coloque a que mais se
aproxima da sua disciplina
Art des Examens Indique o tipo do curso
Ergebnis Nota final do curso concluído
neuer Eintrag Clique se tiver mais que um curso concluído para
gerar mais um campo no formulário
8. Derzeitige/letzte Herkunftshochschule/-institution *
Institution * Universidade atual
Art des Studiengangs* Nome do seu curso atual (pode ser em português)
Hauptfach * Área do curso atual - coloque a que mais se
Fächergruppe * aproxima da sua área
Fach * Disciplina principal do curso atual - coloque a que
mais se aproxima da sua disciplina
2. Fach
Fächergruppe Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
Fach Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
3. Fach
Fächergruppe Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
Fach Não precisa ser preenchido obrigatoriamente
10. Werden Sie im gewünschten Förderzeitraum in einem DAAD-Projekt
gefördert oder arbeiten Sie in einem geförderten
Projekt mit? *
Escolher nein

Se continuar em dúvida,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

assista

ao

vídeo

no

site

do

DAAD:
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Curriculum Vitae
29. O Curriculum Vitae deve estar em qual formato e língua?
O CV deve ser em alemão e ser apresentado de forma tabular. Não divulgaremos
um modelo do CV. O currículo Lattes não será aceito.
30. Posso mandar meu CV Lattes?
O currículo Lattes não será aceito. Por favor, envie o seu CV em alemão e de forma
tabular.
31. Existe modelo do CV de forma tabular?
Não divulgamos um modelo do CV. Mas deve ser de forma tabular e em alemão.

Carta de motivação
32. O que eu escrevo na carta de motivação?
A carta de motivação serve para entender os motivos que levaram o candidato a
decidir pela candidatura. O importante é não repetir literalmente o conteúdo do CV.
Os pontos mais relevantes do currículo podem ser destacados na carta, fazendo uma
relação com o seu propósito de estudar na Alemanha.
É importante responder a essas perguntas na carta de motivação:
▪ Por que você escolheu o programa?
▪ O que você espera dos estudos na Alemanha em termos profissionais e
pessoais?
Não esquecer de assinar a carta à mão.
Leia as nossas dicas para escrever uma boa carta de motivação:
www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-demotivacao
33. A carta de motivação deve ser em qual formato e língua?
A carta de motivação deve ser em alemão e ter até uma página e meia. Não existem
regras para a formatação do documento. Não divulgaremos um modelo para a carta
de motivação, mas leia as nossas dicas para escrever uma boa carta:
www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-demotivacao

Comprovante de matrícula
34. Qual comprovante é preciso apresentar?
O comprovante de matrícula regular deve ser fornecido por um curso de graduação
ou pós-graduação de uma Instituição de Ensino Superior no Brasil. É possível
apresentar um comprovante emitido no site da universidade. Caso a universidade
não disponha desse serviço, o candidato deve solicitar o comprovante à própria
universidade.
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Histórico escolar e CR
35. Como deve ser o histórico escolar?
O histórico escolar deve apresentar todas as matérias concluídas e as respectivas
notas, além do Coeficiente de Rendimento (CR) médio. O histórico pode ser em
português e impresso do sistema online da sua faculdade. Ele pode ser apresentado
sem assinatura e carimbo.
36. Quais históricos escolares devem ser enviados?
Estudantes da graduação devem enviar o histórico atual com as notas obtidas até a
data da candidatura. Caso o candidato esteja cursando a segunda graduação, deve
enviar os dois históricos e o diploma da primeira graduação. Se o candidato estiver
cursando mestrado, deve enviar o histórico atual do mestrado, o histórico da
graduação e o diploma da graduação. Caso o candidato esteja cursando doutorado,
deve enviar o histórico atual do doutorado, o histórico do mestrado e o diploma do
mestrado.
37. O CR de qual histórico escolar será considerado na seleção?
O CR considerado na seleção é o referente aos estudos atuais, mas exigimos
também o envio dos históricos dos estudos anteriores, a fim de que possamos avaliar
a manutenção do nível das notas ao longo da carreira acadêmica.
38. Como devo incluir a explicação do sistema de cálculo do CR?
Como muitas universidades tem um sistema diferente de avaliar o CR ou a nota
média, é necessário incluir uma pequena explicação sobre o sistema de cálculo da
universidade. Muitas universidades emitem um documento com uma explicação ou,
em alguns casos, apresentam essa explicação no próprio documento do CR, caso
seja solicitado pelo candidato. Caso não seja possível obter uma explicação da
universidade, é aceita também uma explicação formulada pelo próprio candidato,
acompanhando o documento referente ao CR.
39. A minha universidade não emite CR/nota média. O que eu faço?
Se a universidade não oferece um CR automaticamente, por favor, pergunte como é
feita a avaliação dos estudantes. No caso de não existir CR ou nota média, é possível
o envio de notas individuais no histórico escolar.
40. A minha universidade não trabalha com notas numéricas, mas com conceitos.
Como devo proceder?
A universidade deve informar quais são as notas numéricas respectivas a esses
conceitos. Deve ser feita uma conversão pela universidade. O documento que
demonstra a conversão deve estar incluído em sua candidatura.
41. Meu CR é abaixo de 8,0. Posso me candidatar?
O CR é um critério muito importante na seleção do Winterkurs. Podem se candidatar
pessoas com médias um pouco abaixo de 8,0. Mas o CR abaixo do 8,0 pode ser um
motivo para possível eliminação.
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Diplomas da graduação e pós-graduação
42. Quais diplomas devem ser enviados?
Se aplicável, devem ser enviados todos os diplomas de graduação e de pósgraduação concluídos até o momento da candidatura à bolsa.

Certificado de conhecimento de alemão
43. Qual é o nível mínimo de alemão necessário para me candidatar à bolsa?
É necessário ter um conhecimento de língua alemã de, no mínimo, nível B1.
44. Quais certificados de conhecimento de alemão são aceitos?
Aceitamos como comprovação de proficiência de alemão somente os testes onSET,
TestDaF, Goethe Zertifikat, DSD, DSH e telc Deutsch. Outros testes não são aceitos.
45. Qual é a validade dos certificados de proficiência de alemão?
No nível B1 todos os certificados de proficiência de alemão têm uma validade de um
ano para comprovar o nível da língua alemã para a candidatura ao Winterkurs. Nesse
caso, conta a data da candidatura no DAAD Portal – no dia da candidatura o
certificado não deve ter sido obtido há mais de um ano.
Para certificados de nível B2, ou acima, a validade é maior.
46. Onde eu posso fazer o teste onSET?
No
site do
onSET
www.onSET.de/home/testzentren-und-termine-onSETspracheinstufungstest você pode se informar sobre locais e datas dos próximos
testes. Em caso de dúvidas sobre os próximos testes aplicados pelo DAAD, por favor,
entre em contato com info@daad.org.br.
47. Como é o teste onSET?
Antes de realizar o teste, recomendamos acessar o site do onSET para fazer a
simulação do teste www.onSET.de/beispieltest. Ele é aplicado online e dura cerca de
50 minutos.
48. Quanto tempo demora para sair o resultado do onSET?
O resultado do teste sai na hora. O resultado continua salvo no seu login no site do
onSET e pode ser impresso ou enviado como arquivo PDF.
49. Haveria isenção de taxa de inscrição no onSET para concorrentes do
Winterkurs?
Isso depende de onde o onSET é feito. Por favor, entre em contato com as
instituições
no
site
www.onSET.de/home/testzentren-und-termine-onSETspracheinstufungstest para esclarecimentos. Em caso de dúvidas sobre os testes
aplicados pelo DAAD, por favor entre em contato com info@daad.org.br

Carta de recomendação
50.

A carta de recomendação deve ser em qual língua?
A carta de recomendação pode ser em português, inglês ou alemão.
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51.

Existe um modelo da carta de recomendação?
A carta de recomendação pode ser feita de forma livre ou usando este modelo:
www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.pdf
Também é possível gerar esse modelo como PDF editável no DAAD Portal
portal.daad.de
Em alemão: Personenförderung  Gutachten anfordern
(nur für Stipendienbewerber)
Em inglês: Personal Funding  Request for Reference Form

52.

Qual professor deve escrever a carta de recomendação para mim?
Quem escreve a carta de recomendação deve ser um professor com o qual você já
tenha feito um curso e que seja da sua área de estudos. Como ele falará sobre as
suas qualificações, ele deve conhecer você bem.

53.

A carta de recomendação precisa de uma assinatura e de um carimbo?
Sim, na carta de recomendação é preciso ter a assinatura e o carimbo do professor.
Se ele não tiver um carimbo, deve usar o da faculdade.

54.

A carta de recomendação deve ser enviada como?
A carta de recomendação original deve ser enviada para o escritório regional do
DAAD no Rio de Janeiro. O professor deve colocar a carta em um envelope e enviar
direto para o escritório do DAAD. Se a carta for entregue diretamente ao candidato,
ele deve mantê-la fechada e enviá-la no mesmo envelope fechado ao DAAD.

A Candidatura
55.

Como funciona a candidatura à bolsa?
A candidatura é composta de duas etapas:
▪ A primeira etapa será a candidatura online no DAAD Portal.
▪ A segunda etapa será o envio da carta de recomendação original pelo correio
para o escritório regional do DAAD no Rio de Janeiro.

56.

Qual é o prazo para a candidatura online?
A inscrição com todos os documentos solicitados deve ser realizada online pelo
DAAD Portal entre 1º de julho e 15 de agosto de 2018 (até 23h59 horário alemão).

57.

Qual é o prazo para o envio da carta de recomendação?
A carta de recomendação original deve ser enviada pelo correio até o dia 15 de
agosto também. Nesse caso, vale a data da postagem no envelope.
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58.

Qual é o endereço do envio para a carta de recomendação?
É possível enviar a carta de recomendação para um dos dois endereços:
DAAD Escritório Regional Rio de Janeiro
Caixa Postal 62564
22250-970 Rio de Janeiro – RJ
OU
DAAD Escritório Regional Rio de Janeiro
Rua Professor Alfredo Gomes, 37 - Botafogo
22251-080 Rio de Janeiro – RJ

59.

É possível entregar a carta de recomendação pessoalmente no escritório no
Rio de Janeiro?
Sim, é possível. Mas não será possível uma verificação dos demais documentos da
candidatura no momento de entrega da carta.

60.

Perdi o prazo. Posso enviar a minha candidatura ainda?
Não é possível enviar documentos depois do prazo. O prazo para a inscrição online
é o dia 15 de agosto (até 23h59 horário alemão). No caso do documento enviado
pelo correio, a data da postagem deve ser até o dia 15 de agosto.

61.

Um documento não ficará pronto dentro do prazo. Posso enviar depois?
Não é possível enviar documentos depois do prazo, nem online, nem pelo correio. O
prazo para a inscrição online é o dia 15 de agosto (até 23h59 horário alemão). No
caso do documento enviado pelo correio, a data da postagem deve ser até o dia 15
de agosto.

62.

Onde eu faço a inscrição online?
A inscrição é feita no DAAD Portal portal.daad.de
Fazer o login no Portal, depois ir para:
Em alemão: Personenförderung  Bewerbung
Em inglês: Personal Funding  Application
Depois, procurar por Hochschulwinterkurs / University Winter Course e seguir os
passos da inscrição.

63.

Quais documentos são precisos para a candidatura online?
▪ Formulário online “Application Form” / ”Bewerbungsformular”
▪ Curriculum Vitae (em alemão e em formato tabular)
▪ Carta de motivação escrita pelo candidato, expressando seu interesse pelo curso
e suas perspectivas pessoais e profissionais (em alemão). Não esquecer de
assinar à mão.
▪ Comprovante de matrícula regular no curso de graduação ou pós-graduação de
uma Instituição de Ensino Superior no Brasil.
▪ Histórico escolar atual, com Coeficiente de Rendimento (CR) médio indicado. É
necessário incluir uma pequena explicação sobre o sistema de cálculo do
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▪
▪
▪
▪

Coeficiente de Rendimento ou da Média Ponderada, ou seja, a média de todas
as notas obtidas pelo candidato na universidade.
Caso o candidato esteja cursando a segunda graduação, deve enviar os dois
históricos e o diploma da primeira graduação.
Caso o candidato esteja cursando mestrado, deve enviar o histórico atual do
mestrado, o histórico da graduação e o diploma da graduação.
Caso o candidato esteja cursando doutorado, deve enviar o histórico atual do
doutorado, o histórico do mestrado e o diploma do mestrado.
Certificado de conhecimento de alemão (onSET B1).

64.

Quais documentos eu devo enviar pelo correio?
▪ Uma carta de recomendação original de um professor da Instituição de Ensino
Superior (IES) da área de estudos do candidato.

65.

O DAAD Portal não está funcionando/ tenho problemas técnicos.
Se você tem problemas técnicos no Portal, por favor, envie um e-mail em inglês ou
em alemão para portal@daad.de
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