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Estadias de Pesquisa para Professores e Cientistas
Brasileiros
◼ Estadias de 1 a 3 meses em
universidades ou institutos de
pesquisa na Alemanha

Benefícios

◼ Requisito: ter doutorado e
vínculo com instituição de
ensino superior ou instituto de
pesquisa no Brasil

◼ Auxílio para passagem
(caso não seja custeada
por outra instituição)

◼ Objetivo: estreitamento dos
vínculos entre cientistas
brasileiros e alemães

◼ Auxílio mensal

Candidaturas até 09/11/2020
(para estadias de pesquisa
entre 01/05/2021 e
31/01/2022)
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Estadias de Pesquisa para ex-bolsistas do DAAD

◼ Estadias de 1 a 3 meses em
faculdades, institutos de
pesquisa ou instituições
econômicas, administrativas e
culturais
◼ Programa para ex-bolsistas que
tenham recebido fomento
mínimo de 6 meses do DAAD
◼ Requisito: retorno ao Brasil há
mais de 3 anos e projeto de
pesquisa/trabalho na Alemanha

Benefícios
◼ Auxílio mensal
◼ Auxílio para passagem
(caso não seja custeada
por outra instituição)
Candidaturas até
01/10/2020: para estadias
entre 01/02/2021 e
31/01/2022
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PROPASP | Cooperação Fapesp-DAAD

Financiamento de projetos de
pesquisa conjunta estabelecidos entre
São Paulo e Alemanha

◼ 30 projetos por ano

Objetivos
◼ Apoio a projetos bilaterais de
pesquisa

◼ Financiamento de 2 + 2 anos

◼ Produção científica conjunta

◼ Todas as áreas do conhecimento

◼ Aplicação conjunta de
resultados

◼ Proponentes de São Paulo devem
ter bolsa da Fapesp*

◼ Intercâmbio de pesquisadores
◼ Participação de doutorandos

*conforme requisitos do edital

daad.org.br/propasp
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Apoio a viagens para grupos de estudantes

◼ Apoio a viagens para a
Alemanha de até 12 dias
para grupos de até 15
estudantes de universidades
brasileiras
◼ Objetivo: conhecer
instituições acadêmicas e
organizações alemãs
relacionadas à área de
estudos, com a orientação de
um(a) professor(a)
universitário

Benefícios
◼ Auxílio para passagem
aérea

◼ Diárias para os membros
Candidaturas até
• 1º Fev para viagens a partir de
01 Jun

• 1º Maio para viagens a partir
de 1º Set

• 1º Nov para viagens a partir
de 1º Mar
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Muito obrigada!
Camila Alves
DAAD | Escritório Regional
Rio de Janeiro
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