
Estadias de pesquisa em todas as áreas
Professores e cientistas brasileiros têm até 04/04 para se candidatarem ao
programa de estadias de pesquisa do DAAD. O programa viabiliza o
desenvolvimento de projetos de pesquisa por um a três meses numa instituição
alemã em qualquer área do conhecimento. Os candidatos devem ser doutores e
possuir vínculo de trabalho com uma instituição de ensino superior ou instituto de
pesquisa no Brasil. O principal objetivo é o estreitamento dos vínculos entre
pesquisadores brasileiros e alemães. Desde 2020, professores de artes e
arquitetura também podem se candidatar a uma estadia para estreitar a
cooperação artística com as instituições anfitriãs alemãs. Esse segundo programa
de estadias recebe inscrições até a mesma data: 04/04. Os selecionados ganham
bolsa mensal de cerca de 2.000 euros e auxílio para passagem aérea. Confira
todos os detalhes dos editais e do processo seletivo para as áreas artísticas aqui.
Para as demais áreas, acesse aqui.  
Saiba mais »

Desenvolvimento sustentável
Bolsas para dois cursos do EPOS
Estão abertas as inscrições aos últimos dois dos 40
cursos de master e doutorado do edital 2022/2023 do
programa de pós-graduação do DAAD focado em
desenvolvimento sustentável (EPOS). O último prazo
dessa seleção do EPOS é 31/03/2022. Os
contemplados receberão bolsa mensal, seguro-saúde,
ajuda de custo para passagem aérea e curso
preparatório de alemão. Detalhes sobre os cursos e
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pré-requisitos estão disponíveis neste link (em alemão
e inglês). Veja mais informações no nosso site. Os
cursos com inscrições abertas são:  
 
• International Education Management (PH
Ludwigsburg / Helwan University) | Prazo: 15/03/2022  
• International Media Studies (HS Bonn-RheinSieg/DW
Akademie/U Bonn) | Prazo: 31/03/2022  

Saiba mais »

Teoria e prática
Evento apresenta a HS Offenburg
A série “Meet the German Higher Education
Institutions” está de volta com a primeira sessão
informativa de 2022: no dia 17/02, às 11h,
apresentaremos a Hochschule Offenburg. A instituição
é uma universidade de ciências aplicadas, cujo foco é
a união entre teoria e prática. Com um perfil altamente
internacional, a HS Offenburg conta com alunos de
mais de 40 países. A instituição oferece diversos
programas de master nas áreas de Biotecnologia,
Comunicação e Mídias, TI, Engenharia de Processos,
Energia Renovável, Engenharia de Dados e
Consultoria Empresarial Internacional. Participe para
saber mais sobre a instituição, além de tirar dúvidas
sobre a candidatura e outros assuntos. Para mais
informações e inscrições, acesse este link.  

Saiba mais »

Studienbrücke
Caminho direto para estudar na Alemanha
Interessados em fazer a graduação em ciências
exatas, economia ou ciências da natureza na
Alemanha terão uma ótima oportunidade no dia 23/02:
às 18h será realizado um evento informativo sobre o
programa "Studienbrücke - um caminho direto para
estudar na Alemanha". O Studienbrücke consiste em
uma preparação online com duração de 18 meses
voltada para estudantes do Brasil e outros países sul-
americanos que buscam estudar em uma das oito
universidades alemãs participantes do programa. O
evento será realizado em português e transmitido na
plataforma Zoom. Podem participar da atividade
alunos do último ano do Ensino Médio que tenham
conhecimento da língua alemã (B1), assim como
estudantes do primeiro ou segundo anos do Ensino
Médio que não têm conhecimento da língua. É
necessário realizar a inscrição neste link. Para mais
informações, clique aqui ou entre em contato pelo e-
mail: studienbruecke-sudamerica@goethe.de.

Saiba mais »
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‘Horizon Europe’
Programa traz oportunidades para
latinoamericanos
Maior programa de financiamento à ciência e inovação
da União Europeia (UE), o “Horizon Europe” recebe
candidaturas até janeiro de 2023. Com um orçamento
de 95,5 bilhões de euros, o programa oferece diversas
oportunidades, desde bolsas de mobilidade para
cientistas até ações de cooperação entre empresas,
universidades e centros de pesquisa. No site da
Euraxess é possível se informar sobre os requisitos
para se candidatar e consultar o documento que lista
chamadas para projetos de pesquisa abertos à
cooperação com o Brasil e a América Latina, entre
outras regiões (algumas dessas chamadas já se
encerraram). Mais informações aqui. 

Saiba mais »

Reconstrução
Campanha busca recompor acervo do
Museu Nacional
Lançada em 2021, a campanha #Recompõe faz parte
dos esforços de reestruturação do Museu
Nacional/UFRJ, cujo acervo foi quase totalmente
destruído no incêndio de 2018. Parte do projeto
"Museu Nacional Vive", essa importante campanha
tem como objetivo estimular doações por parte de
outros museus, instituições de pesquisa e
colecionadores de todo o mundo. Podem ser doados,
por exemplo, peças históricas; acervos etnográficos e
arqueológicos; exemplares originais de animais e
plantas; fósseis e minerais; documentos textuais,
iconográficos, audiovisuais e digitais. As doações
farão parte das futuras exposições do Museu
Nacional, divididas em quatro circuitos: Histórico,
Universo e Vida, Ambientes do Brasil e Diversidade
Cultural. Conheça aqui acervos que já foram doados
para recompor as coleções. Saiba mais no site da
campanha e ajude a divulgar a iniciativa.

Saiba mais »

DAADicas
 

PESQUISA | Confira aqui o resumo das
vagas de pesquisa abertas nos Institutos Max
Planck e nas Escolas Internacionais de
Pesquisa Max Planck.  
 
 DOUTORADO | A Universidade de Tübingen
promove o evento “Doctoral Days Online
2022” entre os dias 22/02 e 24/02. Inscrições
e programação aqui.  
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EVENTO | O 2º Encontro da Diáspora
Brasileira de Ciência e Inovação na
Alemanha acontecerá dia 17/03, às 10h30.
Saiba mais e inscreva-se no evento online
aqui.  
 
OPORTUNIDADE | A Fundação Friedrich
Ebert busca uma coordenadora de projetos,
vaga exclusiva para mulheres negras, com
inscrições até 11/02.   
 
MOBILIDADE | A primeira edição do “DAAD
Forschung kompakt” traz artigo (em alemão)
do Dr. Nicolai Netz (Deutsches Zentrum für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung)
sobre a influência da mobilidade internacional
na carreira científica.

PUBLICIDADE 
Jacobs University Bremen

Full Tuition Scholarship  
 
A brilliant chance for brilliant students: Apply now
for a full tuition scholarship at Jacobs University.
Use your chance to study at Germany’s #1 private
university, be inspired by peers from more than 115
nations and start your global career. Curious?  
Find out more and take a step into your successful
future

Saiba mais »

 

PUBLICIDADE 
European University Viadrina Frankfurt (Oder)
The European University Viadrina/Germany enables
international high school graduates to participate in the
study preparatory programs Viadrina Fast Track &
Viadrina Intensive Track. After completing the
program, participants will study Business
Administration & Economics or Cultural & Social
Sciences. For more information: www.europa-
uni.de/college

Saiba mais »

 

PUBLICIDADE 
Offenburg University – Graduate School
Study in English - Live in German(y)!  
Offenburg’s International Master Programs

Accredited programs
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Small student-teacher ratio
Application-oriented teaching
Very well-equipped laboratories and facilities
Individual service for students
Save and friendly environment
Excellent Career opportunities

Offenburg’s Graduate School -  The place to
build your future!

Saiba mais »
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