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Programa Helmut Schmidt
Cursos de Políticas Públicas e Boa Governança

Cursos de pós-graduação em
cooperação com várias faculdades
alemãs:

Master (12-24 meses):
◼
◼
◼
◼

Políticas públicas e gestão pública
Desenvolvimento e governaça
Economia pública, Direito e Política
Gestão de organizações sem fins
lucrativos
◼ Governança democrática e
Sociedade civil
◼ Governança e políticas públicas

Benefícios
◼ Bolsa mensal
◼ Auxílio para passagem
aérea

◼ Seguro-saúde
◼ Curso preparatório de
alemão

daad.org.br/helmutschmidt

Programa Helmut Schmidt
Cursos de Políticas Públicas e Boa Governança

Requisitos
◼ Graduação na área
◼ Rendimento acadêmico
excelente
◼ Engajamento social e político
◼ Proficiência em inglês
(ou alemão)

Áreas
◼

Ciências Sociais

◼

Ciências Políticas

◼

Direito

◼

Administração Pública

◼

Economia

◼

áreas afins

inscrições diretamente nas universidades alemãs

Programa EPOS
Cursos de Pós-graduação relacionados ao Desenvolvimento Sustentável

Cursos de pós-graduação em
cooperação com várias faculdades
alemãs:

◼ Master (12-24 meses)
Diversas áreas

◼ PhD (36-38 meses)
Áreas: Cooperação para o
Desenvolvimento, Matemática, e
Ciências Agrícolas e Florestais

Benefícios
◼ Bolsa mensal
◼ Auxílio para passagem
aérea
◼ Seguro-saúde
◼ Curso preparatório de
alemão

daad.org.br/epos

Programa EPOS
Cursos de Pós-graduação relacionados ao Desenvolvimento Sustentável

Áreas
◼

Ciências Econômicas/ Administração/
Economia Política

◼

Cooperação para o Desenvolvimento

◼

Engenharia e disciplinas afins

◼

Matemática

◼

Planejamento Urbano e Regional

◼

Ciências Agrícolas e Florestais

◼

Ciências Naturais e do Meio Ambiente

◼

Medicina e Saúde Pública

◼

Ciências Sociais, Educação e Direito

◼

Ciências das mídias

Requisitos
◼ Graduação na área
◼ Rendimento acadêmico excelente
◼ Experiência profissional
(≥ 2 anos)
◼ Conhecimentos de inglês
(ou alemão)

inscrições diretamente na universidade alemã

Programa de Arquitetura, Artes Cênicas/Dança, Artes
Plásticas/Cinema/Design e Música

Cursos de pós-graduação em faculdades
públicas ou reconhecidas pelo governo
alemão (staatlich anerkannt):
◼ Master (24 meses)
◼ Especialização (12 meses)

Escolha e inscrição no curso são
responsabilidades dx candidatx
>>> study-in.de <<<

Benefícios
◼

Bolsa mensal

◼

Auxílio para passagem aérea

◼

Seguro-saúde

◼

Curso preparatório de alemão

daad.org.br/artes

Programa de Arquitetura, Artes Cênicas/Dança, Artes
Plásticas/Cinema/Design e Música

Requisitos
◼

Graduação na área específica

◼

Excelente habilidade artística

◼

Aprovação no curso

◼

Conhecimentos de inglês (ou
alemão)

Procedimentos paralelos:
> Candidatura à bolsa do
DAAD
> Candidatura ao curso da
faculdade

daad.org.br/artes
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Muito obrigado!
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