Hochschulwinterkurs / Curso de inverno
Janeiro e fevereiro de 2020

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) oferece o programa Hochschulwinterkurs
para estudantes e graduados brasileiros. O programa, que oferece um curso de 6 semanas sobre
língua e cultura alemãs, acontece em cooperação com as seguintes universidades e nas seguintes
datas previstas:
Fachhochschule Aachen
Technische Hochschule Wildau in Kooperation mit IIK berlinID in Berlin
Hochschule Düsseldorf in Koopertaion mit IIK Düsseldorf
Universität Freiburg – Sprachlehrinstitut in Freiburg
Felsberger Institut – Institut für Sprachen in Kassel
Universität zu Köln
InterDaF e.V. am Herder-Institut der Universität Leipzig
Philipps Universität Marburg

06.01.-14.02.2020
06.01.-14.02.2020
06.01.-14.02.2020
07.01.-15.02.2020
13.01.- 21.02.2020
13.01.-21.02.2020
06.01.-15.02.2020
03.01.-20.02.2020

É permitido ao candidato indicar a cidade onde prefere fazer o curso (indicar opções no formulário
online). O DAAD procura atender às solicitações, mas nem sempre é possível. Todas as
informações sobre os cursos estão disponíveis no link: www.daad.de/hwk-kursliste
Programa
O curso será ministrado em alemão e dura 6 semanas, com o início das aulas geralmente no início
de janeiro, e com o término na metade de fevereiro. Além do aperfeiçoamento da língua, o curso
oferece conhecimentos sobre a cultura e a sociedade alemãs.
Após a chegada, os conhecimentos de alemão dos participantes serão avaliados. Os estudantes,
então, serão divididos em grupos de níveis de proficiência distintos. Os alunos aprovados no exame
final receberão um certificado.
O curso geralmente oferece excursões opcionais, visitas a teatros, a museus e a outras instituições
culturais. O bolsista deve se informar previamente sobre os valores a serem pagos por esses
passeios.
Benefícios




Bolsa de EUR 1.875,00
Auxílio para passagem aérea de EUR 1.575,00
Seguro-saúde

Com esse valor de EUR 3.450,00, o bolsista arcará com os custos de passagem aérea, alojamento,
alimentação e curso (taxas). O seguro de saúde é custeado pelo DAAD (além da bolsa). O DAAD
fará a transferência dos recursos para a universidade alemã, que efetuará o restante do pagamento
para os bolsistas. Isso significa que a passagem aérea e, eventualmente, a passagem para chegar
na cidade do curso devem ser compradas no Brasil pelo próprio bolsista, que será reembolsado
mediante o pagamento da bolsa na Alemanha.
Apesar de a bolsa ser suficiente para a maioria das despesas, o bolsista necessitará levar
aproximadamente entre 500 e 800 Euros adicionais, dependendo do curso e da cidade.
Poderá haver exclusão ou inclusão de locais para a realização do curso e também pequena
alteração no valor da bolsa. Essas alterações serão comunicadas aos bolsistas no momento de
concessão da bolsa.
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Requisitos






Nacionalidade brasileira ou residência permanente no Brasil.
Matrícula em uma Instituição de Ensino Superior no Brasil. O curso destina-se a estudantes
de graduação, mestrado stricto sensu e doutorado. Portanto, os candidatos não poderão
estar formados antes de março de 2020.
Os alunos de graduação devem ter concluído pelo menos 4 semestres do curso universitário
até o final de dezembro de 2019, ou seja, até o início do curso na Alemanha.
Coeficiente de Rendimento (CR) acadêmico médio igual ou acima de 8,0 ou grau equivalente
(no caso de cursos na área de Engenharia, CR médio igual ou acima de 7,5 ou grau
equivalente)
Certificado do teste onSET aplicado por instituição credenciada (indicada no site
www.onset.de). O nível mínimo do resultado exigido é B1 para todas as carreiras e o teste
deve ter sido realizado há no máximo um ano. São também aceitos os certificados do
TestDaF, Goethe-Zertifikat, DSD, DSH e telc Deutsch.

Obs. 1: Recomendamos acessar o site www.onset.de e fazer o simulado antes de realizar o teste:
www.onset.de/beispieltest
Obs. 2: No momento da inscrição, os candidatos não podem estar residindo há mais de 15 meses
na Alemanha.
Inscrição e Documentação
Inscrições abertas de 1º de julho a 15 de agosto de 2019 (23:59h horário na Alemanha)
A inscrição deve ser feita via DAAD Portal https://portal.daad.de com o upload dos seguintes
documentos:
 Formulário online “Application Form” / ”Bewerbungsformular”
 Curriculum Vitae (em alemão)
 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 da graduação, com Coeficiente de Rendimento (CR) médio indicado. É
necessário incluir uma pequena explicação sobre o sistema de cálculo do 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 2ª graduação, deve enviar os dois históricos e o diploma
da primeira graduação.
 Caso o candidato esteja cursando mestrado ou doutorado, deve enviar também o histórico
da graduação ou pós-graduação.
 Diplomas da graduação e pós-graduação (se aplicável).
 Certificado de conhecimento de alemão (nível B1).
A inscrição com todos os documentos solicitados deve ser realizada no DAAD Portal até 15 de
agosto de 2019 (23:59 - horário na Alemanha).
IMPORTANTE: Não é mais necessário enviar uma carta de recomendação por correio. Esse
documento não é mais exigido pelo DAAD para a candidatura ao Winterkurs.
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Critérios de seleção




Rendimento acadêmico: são elegíveis os candidatos com coeficiente de rendimento
acadêmico igual ou acima de 8,0 ou grau equivalente.
Conhecimento da língua alemã B1 no teste OnSET.
Motivação e inserção do Winterkurs na vida acadêmica e profissional do candidato.

Obs. 1: Havendo candidatos igualmente qualificados, será dada preferência àquele que não tenha
tido nenhuma experiência na Alemanha.
Obs. 2: Somente poderão ser examinados pedidos completos. O DAAD não divulga os motivos de
sua decisão.
Obs. 3: Os resultados serão divulgados no final de novembro de 2019.
Mais informações
DAAD Escritório Regional Rio de Janeiro
Rua Professor Alfredo Gomes, 37
22251-080 Rio de Janeiro – RJ
Caixa Postal 62564
22250-970 Rio de Janeiro – RJ
Internet: www.daad.org.br
E-mail: winterkurs@daad.org.br
Telefone: (21) 2553-3296
Para obter informações atuais consulte o site do DAAD:
https://www.daad.org.br/pt/encontrar-financiamento/buscar-bolsas-deestudo/?type=a&origin=48&subjectgroup=0&q=winterkurs&status=0&page=0&onlydaad=0&langua
ge=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50046485
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