Programa Helmut Schmidt 2021
(Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance - PPGG)

O programa Helmut Schmidt se destina a jovens profissionais formados em Ciências Sociais, Ciências
Políticas, Direito, Administração Pública, Economia ou áreas afins, com interesse em atuar no âmbito da
formulação e gestão de políticas públicas e boa governança. Desde o lançamento do programa em 2009,
já foram concedidas mais de 700 bolsas para candidatos de 70 países.
Edital: Helmut-Schmidt-Programme
(Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance - PPGG)
daad.de/go/en/stipa50026397
O objetivo do programa é a formação de líderes e profissionais que, ao retornarem para seus países de
origem, contribuam para o aperfeiçoamento democrático da gestão pública e para o desenvolvimento
socioeconômico do país. As bolsas do DAAD se destinam exclusivamente aos cursos que terão início em
setembro/outubro de 2021, oferecidos por oito universidades alemãs. É possível se candidatar a até dois
dos seguintes cursos, indicando qual deles é a prioridade:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: Analysis and Design of Social Protection Systems (Inglês, 4
semestres)
Universität Duisburg-Essen: Master of Development and Governance (Inglês, 2 semestres)
Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt: Master of Public Policy (MPP)
(Inglês, 4 semestres)
Universität Magdeburg: Peace and Conflict Studies (Inglês, 4 semestres)
Hochschule Osnabrück: Management in Non-Profit Organisations (Alemão, 4 semestres)
Universität Passau: Development Studies (Inglês, 4 semestres)
Universität Passau: Master of Governance and Public Policy (Inglês e Alemão, 4 semestres)
Universität Potsdam: Master of Public Management (MPM) (Inglês, 2 semestres)

Os contatos e informações específicas sobre cada curso podem ser verificados no edital.

Benefícios
•
•
•
•
•

Bolsa mensal de EUR 850,00*
Seguro-saúde
Auxílio para passagem aérea de EUR 1.575,00* (depositado na Alemanha junto com a primeira
mensalidade da bolsa)
Adicional para cônjuges e/ou filhos, quando aplicável
Curso preparatório de alemão de seis meses na Alemanha (iniciando em abril de 2021)

* Valores de 01.04.2019, sujeitos a alterações
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Requisitos/critérios de seleção
•
•
•
•
•
•

Graduação na área concluída até o momento da candidatura
Rendimento acadêmico excelente
Engajamento social e político
Detalhamento da motivação pessoal e profissional para o projeto de estudos na Alemanha e do benefício
esperado ao retornar para o país de origem
Conhecimentos de inglês ou alemão
Observações:
1. No momento da inscrição, os candidatos não podem estar residindo há mais de 15 meses na
Alemanha.
2. O último título acadêmico (graduação) não pode ter sido obtido há mais de seis anos.
3. Cada curso tem requisitos específicos que devem ser verificados e preenchidos pelos candidatos.

Inscrição
A inscrição deve ser realizada entre os dias 01.06.2020 e 31.07.2020, seguindo as instruções de cada
universidade e incluindo o formulário do DAAD (veja abaixo). Verifique as orientações completas no edital
em inglês (daad.de/go/en/stipa50026397). Cada candidato pode escolher até dois cursos, que devem ser
indicados no formulário em ordem de prioridade. A documentação deve ser enviada em inglês ou alemão
para as universidades de sua escolha. Não envie a candidatura para o DAAD.

Documentação
(conforme as instruções de cada faculdade)
•
•

•
•
•
•

Formulário do DAAD preenchido eletronicamente e assinado à mão:
(https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-antragsformular.pdf)
Carta de motivação datada e assinada à mão, com descrição dos motivos acadêmicos/profissionais e
pessoais para a escolha dos cursos de Master e das universidades (máximo de duas páginas). Devese fazer uma única carta de motivação para os dois cursos, justificando a escolha da sua prioridade
Currículo completo, datado e assinado à mão, incluindo informações sobre sua área de estudos e, se
for o caso, descrição da experiência profissional
Cópias do diploma universitário e do histórico da graduação (é preciso anexar explicação sobre o
sistema de notas)
Certificados recentes de alemão e/ou inglês
Carta de recomendação de um professor/empregador assinada e datada, com cabeçalho oficial e
carimbo. É facultativo usar o modelo do DAAD:
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.pdf
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Mais informações:
DAAD Escritório Regional Rio de Janeiro
Caixa Postal 62564
22250-970 Rio de Janeiro – RJ
Rua Professor Alfredo Gomes, 37 - Botafogo
CEP 22251-080 Rio de Janeiro – RJ
Internet: www.daad.org.br
E-mail: aufbau@daad.org.br
Telefone: + 55 21 2553-3296
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