
Programa EPOS: chamada aberta
Maior programa de bolsas do DAAD voltado para a pós-graduação na área do
desenvolvimento sustentável, o EPOS traz uma ótima notícia: foi divulgada a lista
com 39 opções de cursos de master e doutorado na Alemanha para o período
2022/2023. Criado em 1987 para estimular a qualificação de profissionais e
acadêmicos de países em desenvolvimento sob uma perspectiva sustentável, o
EPOS reúne cursos ministrados em alemão ou inglês em diversas universidades,
com duração entre 12 e 42 meses. Além de excelente rendimento acadêmico, é
preciso ter o mínimo de dois anos de experiência profissional na área do curso
pretendido após a graduação.  
 
Alguns exemplos de áreas contempladas pelo EPOS são: Cooperação para o
Desenvolvimento; Ciências Econômicas e Política Econômica; Agronomia e
Silvicultura; Planejamento Urbano e Regional; e Ciências Naturais e Ciências do
Meio Ambiente. Em 2022 o EPOS ganhou um novo curso de doutorado: “Resource
Nexus for Sustainability Transformations (NEXtra)” (TU Dresden/United Nations
University - FLORES). É dele o primeiro prazo de inscrições a se encerrar nesta
chamada: é possível se candidatar até 31/03/2022. As datas limite para envio de
candidaturas ao EPOS com bolsa do DAAD variam entre 31/03/2022 e 31/03/2023.
Veja os detalhes do programa aqui, saiba mais sobre os cursos neste livreto e
confira os prazos de inscrição nesta tabela.
Saiba mais »
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Pela primeira vez desde 2019, o Road Show está de
volta em seu formato presencial e levará informações
sobre oportunidades de estudo e pesquisa na Europa
a cinco cidades brasileiras. Entre 27/04 e 10/05/2022,
o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD),
Campus France e Swissnex promovem uma série de
feiras e palestras gratuitas em instituições de ensino
brasileiras e oferecem um dia online para alcançar o
Brasil todo! Alguns dos eventos terão a participação,
ainda, de representantes de universidades europeias
e agências da Suécia e Bélgica. As apresentações e
atendimento ao público serão realizados nos
seguintes dias e universidades/instituições:  
 
27 de abril | Aliança Francesa, em São Paulo (SP)  
29 de abril | UFSC, em Florianópolis (SC)  
02 de maio | UFMT, em Cuiabá (MT)  
03 de maio | UFAM, em Manaus (AM)  
05 de maio | UFC, em Fortaleza (CE)  
10 de maio | ONLINE  
 
Consulte os endereços e horários no site do DAAD
Brasil.  

Saiba mais »

Sessões informativas
Conheça o Karlsruhe Institute of
Technology
No dia 14/04 o DAAD dá continuidade à série de
sessões informativas online “Meet the German Higher
Education Institutions" com participação do Karlsruhe
Institute of Technology. O KIT é uma universidade
técnica que oferece mais de cem cursos de graduação
e master em áreas como ciências sociais, ciências
naturais, economia e engenharia. Ela é uma das
instituições escolhidas pelo governo alemão para
integrar a política de fomento às universidades de
excelência do país. Durante as sessões informativas,
representantes das universidades alemãs apresentam
seus cursos, programas e muitas outras informações
importantes para quem deseja estudar ou pesquisar
na Alemanha. As próximas instituições convidadas são
HTW Berlin (19/05) e FAU Erlangen-Nürnberg (23/06).
As sessões são realizadas em inglês e, ao final, é
possível tirar dúvidas diretamente com os
representantes da universidade. Inscrições aqui.

Saiba mais »

Chamada aberta
Apoio a projetos no Observatório da Torre
Alta da Amazônia
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No dia 28/04 encerra-se o prazo para submissão de
propostas à chamada do CNPq para apoio a projetos
internacionais de pesquisa e desenvolvimento
utilizando a infraestrutura do Observatório da Torre
Alta da Amazônia (torre ATTO). Entre os principais
objetivos da chamada estão o fomento a até seis
projetos sobre as interações entre solo, clima e
floresta; o acesso de pesquisadores brasileiros à Torre
ATTO, em cooperação com parceiros internacionais
(preferencialmente da Alemanha ou da Noruega); e o
estímulo ao intercâmbio de pesquisadores. O
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
disponibilizará cerca de R$ 927 mil para a
implementação das propostas aprovadas. O resultado
da seleção será divulgado no início de agosto. Confira
os detalhes da chamada no site do CNPq.

Saiba mais »

Oportunidade
Novo programa CAPES/Humboldt para
pesquisadores brasileiros
Fruto de uma parceria entre a CAPES e a agência
alemã Fundação Alexander von Humboldt (AvH), o
Programa Bolsas para Pesquisa CAPES/Humboldt
concederá financiamento para pesquisadores
altamente qualificados que possuam vínculo com uma
instituição de ensino superior ou pesquisa no Brasil.
São oferecidas duas modalidades de bolsas para
pesquisa na Alemanha: para pós-doutorado,
direcionada a pesquisadores(as) que tenham
completado seu doutorado há menos de quatro anos,
e para pesquisadores experientes, voltada a
acadêmicos(as) que tenham concluído o doutorado há
menos de 12 anos. O período da estadia pode variar
de seis a 24 meses, e os benefícios incluem bolsa
mensal, auxílio para passagens aéreas, curso de
alemão, entre outros. O programa prevê oito
chamadas até 2025. A seleção atual recebe inscrições
até 31/05/2022. Confira os detalhes da chamada no
site da CAPES ou da AvH.

Saiba mais »

Crise na Ucrânia
DAAD busca apoio a estudantes e
pesquisadores ucranianos
O presidente do DAAD, Prof. Dr. Joybrato Mukherjee,
e o Presidente da Conferência de Reitores das
Universidades da Alemanha (HRK), Prof. Dr. Peter
André-Alt, fizeram um apelo ao governo alemão para a
criação de um programa de apoio às universidades
alemãs que viabilize a inserção de estudantes e
pesquisadores ucranianos. Em função do elevado
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número de refugiados da guerra, o DAAD defende a
implementação de um programa que preveja, por
exemplo, a concessão de bolsas para os ucranianos
que chegam à Alemanha, e apoio às instituições de
ensino alemãs para o acompanhamento dos novos
alunos. Todas as informações sobre a atuação do
DAAD em meio à crise podem ser consultadas aqui
(em inglês e alemão). Uma das medidas já
implementadas foi a restrição às atividades de
intercâmbio acadêmico na Rússia. As restrições não
afetam os programas de bolsas do DAAD para
estudantes e pesquisadores russos na Alemanha.

Saiba mais »

Clube de Leitura
Telas Literárias volta em abril
Boa notícia para os interessados em literatura alemã:
o projeto Telas Literárias retoma suas atividades em
abril e segue divulgando autores alemães publicados
em língua portuguesa. No dia 26/04, às 19h, será a
vez de Aldo Medeiros, tradutor e professor do Goethe-
Institut Rio de Janeiro, apresentar o livro “Todo Dia”,
de Terézia Mora, traduzido por ele para a Editora Nau
e vencedor do prêmio Georg Büchner. O encontro
acontecerá por meio da plataforma Zoom e requer
inscrição pelo e-mail: daad_sao_paulo@daad.org.br.
O livro pode ser adquirido com 40% de desconto no
site da editora utilizando o código TODODIA_40. O
clube de leitura é fruto de uma parceria entre o DAAD
e as bibliotecas dos Goethe-Institut de São Paulo,
Curitiba e Porto Alegre. Mais informações aqui.

Saiba mais »

DWIH São Paulo
Universidades de Heidelberg e Berlim
recém-associadas
Desde fevereiro, a Universidade de Heidelberg e a
Humboldt-Universität zu Berlin passaram a integrar o
quadro de instituições alemãs associadas ao Centro
Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo. A
novidade é mais um motivo de celebração para o
DWIH São Paulo, que comemora seu jubileu de dez
anos em 2022 com a contínua expansão de suas
atividades e do número de instituições alemãs de
ciência e inovação associadas, totalizando 27
organizações. Dentro da rede DWIH ainda há mais
cinco centros, localizados em Nova Iorque, Tóquio,
Nova Délhi, Moscou e, recentemente, São Francisco,
nos Estados Unidos. Saiba mais sobre o perfil das
novas universidades associadas aqui.

Saiba mais »
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DAADicas

COLÓQUIO | Série de palestras sobre os
julgamentos de Eichmann ocorrem em
formato híbrido entre os dias 4 e 6/04. Mais
informações aqui.  
 
PUBLICAÇÃO | Edição especial da revista
DUZ (Magazin für Wissenschaft und
Gesellschaft) traz reportagem especial sobre
o DWIH no mundo. Em alemão aqui.  
 
VAGA | Programa do DAAD para egressos de
universidades alemãs na área de
Germanística  “Deutschlehren.International”
está com inscrições abertas até 19/04.
Confira o edital completo aqui.  
 
CDEA | Diretora do Centro de Estudos
Europeus e Alemães, Cláudia Lima Marques
participou da elaboração do Código
Internacional de Proteção aos Turistas na
Organização Mundial do Turismo. Confira a
notícia completa e a publicação.

PUBLICIDADE 
University of Bayreuth
From 4 - 15 July 2022, the Bayreuth International
Summer School will be hosting students from all over
the world for our interdisciplinary programme back on
campus in Bayreuth, Germany. The Summer School
offers specially designed courses, each one focusing
on one of the main research areas of the University of
Bayreuth.  
 
 
 

Saiba mais »

 

PUBLICIDADE 
Freie Universität Berlin - FUBiS
FUBiS FU Berlin International Summer and Winter
University  
 
FUBiS is an intensive academic (on-site and online)
program of Freie Universität Berlin through which
students can earn credits. FUBiS sessions run for 3 to
6 weeks - both in summer and winter. Students can
choose between subject classes (mostly taught in
English) and German language courses and
participate in a rich cultural program.  
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PUBLICIDADE 
ESB Business School at Reutlingen University
Study truly international in Germany
ESB Business School offers top-ranked
undergraduate, graduate and executive programmes
in business administration and business engineering
(German and/or English), providing a strong network of
partner companies and international partner
universities all over the world.

Saiba mais »
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