Bolsas de pós-graduação em Arquitetura,
Artes Cênicas/Dança, Música e
Artes Plásticas/Cinema/Design 2021/22
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) concede bolsas de estudos para cursos de pósgraduação na Alemanha em faculdades públicas ou reconhecidas pelo governo alemão (staatlich
anerkannt) nas seguintes áreas: Arquitetura, Artes Cênicas/Dança, Música, e Artes Plásticas/Design/
Comunicação Visual/Cinema. Podem se candidatar estudantes cursando o último ano da graduação,
matriculados em uma universidade brasileira, e também recém-formados (bacharelado/licenciatura ou
mestrado). O objetivo é viabilizar estudos adicionais nas áreas mencionadas, com a possibilidade de obter
ou não um título acadêmico em uma instituição alemã de ensino superior.
Os interessados devem escolher a(s) instituição(ões) de sua preferência e se candidatar ao(s) curso(s)
desejado(s) diretamente junto à instituição para o período 2021/22. Paralelamente, deve ser feita a
candidatura no portal do DAAD para a bolsa de estudos.
Editais de cada área:
Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Architecture
https://www.daad.de/go/en/stipa57135744
Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Music
https://www.daad.de/go/en/stipa57135743
Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of the Performing Arts
https://www.daad.de/go/en/stipa50109971
Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Fields of Fine Art, Design, Visual
Communication and Film
https://www.daad.de/go/en/stipa57135742
É importante destacar que a escolha e inscrição no curso de pós-graduação é da responsabilidade de
cada candidato. Em geral, para ser admitido em um curso de pós-graduação nas áreas mencionadas, o
candidato é submetido a provas de conhecimentos específicos e de habilidade artística específica. Cabe
ao candidato se informar sobre esses requisitos e o tipo de prova exigida. A aprovação da bolsa não
equivale à aceitação automática por parte da universidade alemã. Antes de se candidatar, o interessado
deverá buscar informações sobre o programa de estudos, os requisitos e os critérios de aceitação.

Benefícios
•
•
•
•

Bolsa mensal de EUR 861,00*
Auxílio para passagem aérea de EUR 1.575,00* (depositado na Alemanha junto com a primeira
mensalidade da bolsa)
Seguro-saúde
Curso preparatório de alemão de 2, 4 ou 6 meses (duração será decidida no processo seletivo)

* Valores de 01.07.2020; sujeitos a alterações
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Requisitos
•

•
•

•
•
•

•

Graduação em uma das seguintes áreas concluída até o início do curso:
- Arquitetura
- Música
- Artes Cênicas/Dança
- Artes Plásticas/Design/Comunicação Visual/Cinema
Aprovação no curso de pós-graduação em uma instituição alemã com início a partir de outubro de 2021.
Candidatos que já estejam matriculados no primeiro ano de um curso de mestrado na Alemanha podem
se candidatar à bolsa para o segundo ano do curso. Caso contemplados, no entanto, não será permitido
solicitar uma prorrogação da bolsa.
Rendimento acadêmico excelente
Excelente habilidade artística comprovada por portfólio
Conhecimentos de alemão ou inglês
O nível de conhecimento de alemão ou inglês exigido é definido pelo professor/orientador ou por normas
da universidade.
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.

Inscrição
A candidatura deverá ser realizada em três etapas:
1 - Inscrição no curso de pós-graduação seguindo as instruções de cada faculdade.
2 - Inscrição online pelo DAAD Portal até:
30/09/2020 - Arquitetura
01/10/2020 - Música
30/10/2020 - Artes Cênicas/Dança
30/11/2020 - Artes Plásticas/Design/Comunicação Visual/Cinema
Prazo até a meia-noite de cada dia (horário CET). O portal do DAAD abre as inscrições cerca de seis
semanas antes do encerramento do respectivo prazo.
3 - Envio de documentos via correio para a caixa postal do DAAD Brasil (veja lista na próxima página). O
prazo máximo para a data da postagem é o mesmo indicado acima no ponto 2 para cada área. Vale a data
do carimbo do correio.
Importante: Verifique as orientações completas no respectivo edital
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Documentação* (em alemão ou inglês**)
Via DAAD Portal: https://portal.daad.de
• Formulário Online (DAAD Portal)
• CV completo e na forma tabular
• Carta de motivação (https://www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boacarta-de-motivacao/)
• Diploma e histórico da graduação
• Certificado de alemão e/ou inglês internacionalmente reconhecido (que esteja dentro da validade
de dois anos)
• Formulário com informações sobre os cursos escolhidos em ordem prioritária:
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/a206_studiengangsinfoinformation_about_the_study_programme.docx
• Carta de aceitação no curso de pós-graduação. (Caso ainda não tenha recebido a carta de
aceitação no momento da inscrição no DAAD Portal, o candidato deve entregá-la, no máximo,
antes do início dos estudos para garantir a concessão da bolsa. No caso de cursos sem título
acadêmico é necessário incluir uma carta de aceitação do professor/orientador alemão.)
• Lista do portfólio e declaração de que todas as amostras são obras próprias:
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/declaration_formular.docx
Via correio para a caixa postal do DAAD Brasil (endereço da caixa postal abaixo em “Contato”,
não enviar para o escritório em Botafogo)
• Cópia do “Cover Sheet” do formulário gerado pelo Portal do DAAD
• Carta de recomendação de um professor de uma instituição de ensino superior brasileira – apenas
para candidatos das áreas de Arquitetura ou Artes Cênicas/Dança (excepcionalmente nesta
chamada, devido à pandemia de Covid-19, será possível se candidatar sem apresentar uma
carta de recomendação).
• Portfólio: https://www.daad.de/extrainfo
* As informações listadas no site do DAAD possuem um efeito vinculante.
** O DAAD pode pedir cópias traduzidas, juramentadas e autenticadas na hora da concessão da bolsa.

Contato
DAAD | Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico
Caixa Postal 62564
CEP 22250-970 Rio de Janeiro – RJ
Site: www.daad.org.br
E-mail: artesmusica@daad.org.br
Telefone: (21) 2553-3296
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