
Lançada nova chamada do Winterkurs
Estão abertas até 31/08 as inscrições para o Hochschulwinterkurs – Curso de
Inverno de Língua e Cultura Alemãs, programa do DAAD que concede bolsas para
estudantes brasileiros interessados em aprofundar os conhecimentos do idioma
alemão. Em função da pandemia de Covid-19 e das restrições às viagens
internacionais, a chamada deste ano foi adaptada para um formato online. Na nova
modalidade, o programa custeará um curso de alemão intensivo ministrado por
uma universidade alemã de forma virtual, com duração de três a seis semanas,
entre janeiro e fevereiro de 2022. O DAAD oferecerá, ainda, uma bolsa no valor de
até 675 euros (a quantia será proporcional à duração do curso). Para se candidatar
é preciso ter, pelo menos, nível B1 de domínio de alemão e estar matriculado(a) em
uma universidade no Brasil como estudante de graduação, mestrado stricto sensu
ou doutorado, com coeficiente de rendimento (CR) acadêmico igual ou superior a
8,0. Como a pandemia inviabiliza a realização presencial do teste onSET, o DAAD
oferecerá o teste de língua online como parte do processo de inscrição (obrigatório
para todos os candidatos). Os cursos serão ministrados pelas seguintes
universidades:  
 
• Philipps-Universität Marburg  
• Universität Leipzig  
• Universität Freiburg  
• Technische Hochschule Wildau em Berlim  
 
Veja a matéria completa no site do DAAD Brasil. O novo edital está disponível aqui
(em inglês e alemão). Neste documento em português há um resumo com todos os
detalhes importantes da chamada. Recomendamos também a leitura deste passo a
passo da candidatura e do FAQ do programa.
Saiba mais »
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Masters em gestão e tecnologia
Evento apresenta RWTH Aachen
A próxima sessão da série “Meet the German Higher
Education Institutions” apresentará no dia 19/08, às
11h, a universidade RWTH Aachen e seus programas
internacionais de Master com foco em tecnologia,
gestão e engenharia. No encontro, promovido pelo
DAAD Brasil, o público conhecerá a fundo essa
renomada universidade técnica e sua oferta de cursos
em inglês, além de poder tirar dúvidas sobre a
candidatura e outros assuntos. A sessão será
conduzida em inglês. Para mais informações e
inscrições, acesse este link. Se quiser assistir aos
encontros anteriores da série com diversas
universidades alemãs, visite nosso site.

Saiba mais »

Telas Literárias
Papo sobre poemas da ativista May Ayim
Promovido pelo Goethe-Institut em parceria com o
DAAD, o clube de leitura online Telas Literárias terá
sua próxima edição no dia 19/08, às 19h30, pela
plataforma Zoom. O texto da vez é a coletânea de
poemas da autora, poetisa e ativista May Ayim,
intitulada “Você é afro-alemã? Poemas de May Ayim”.
A mediação será feita toda em português pela autora
Priscila Pasko. O evento é gratuito e não é necessário
ter conhecimento prévio da obra, mas as vagas são
limitadas. Para fazer a inscrição, envie um e-mail para
daad_sao_paulo@daad.org.br. Mais informações no
nosso site e na página do Goethe-Institut.

Saiba mais »

Konrad Zuse Schools
Novo programa do DAAD enfoca
inteligência artificial
O DAAD lançou uma nova linha de fomento
relacionada a pesquisas sobre inteligência artificial. O
programa criará três centros com o nome “Konrad
Zuse School of Excellence in Artificial Intelligence”
com o objetivo de impulsionar a formação de
pesquisadores na área de inteligência artificial na
Alemanha, em nível de mestrado e doutorado. Cada
escola será conduzida por uma universidade alemã
usando formatos de ensino inovadores e deverá atrair
também jovens pesquisadores estrangeiros. Saiba
mais sobre o novo programa neste link.
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Deutschlehren.International
Chamada para graduados em Alemão
Estão abertas até 05/01/2022 as inscrições para o
“Deutschlehren.International”, antigo programa do
DAAD que ganhou novo nome neste ano. Antes
conhecido como “Sprachassistentenprogramm”, ele se
destina a jovens alemães e estrangeiros graduados
em Germanística e/ou Alemão como Língua
Estrangeira e que já tenham experiência ensinando o
idioma. Entre os requisitos exigidos, candidatos
estrangeiros devem estar estudando ou pesquisando
na Alemanha, como explicado em detalhes neste link.
É oferecida uma bolsa do DAAD para um período de
10 a 12 meses ensinando o alemão em uma
instituição de ensino superior estrangeira. Cada
instituição anfitriã tem requisitos específicos para
concorrer à vaga. Confira os detalhes da chamada.

Saiba mais »

Pesquisa em Berlim
Lilia Schwarcz recebe premiação alemã
Concedido anualmente pelas fundações Alexander
von Humboldt (AvH) e Fritz Thyssen a pesquisadores
internacionais das humanidades, o prêmio Reimer-
Lüst agraciou a antropóloga e historiadora brasileira
Lilia Schwarcz. A professora da Universidade de São
Paulo (USP) e fundadora da editora Companhia das
Letras ministrará aulas e conduzirá pesquisas na Freie
Universität Berlin a partir de meados de 2022, com
auxílio concedido pela AvH. Lilia já havia sido indicada
para a final do concurso alemão Falling Walls Lab com
sua apresentação sobre o autoritarismo brasileiro no
8º Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e
Inovação, realizado pelo DWIH São Paulo em 2019.
Mais informações sobre a premiação de Lilia estão
disponíveis nesta matéria em alemão. Para conhecer
melhor o prêmio, acesse o site da Fundação
Alexander von Humboldt.

Saiba mais »

DAADicas
 

PODCAST | Como construir um pensamento
crítico sobre a vida em sociedade é o tema
do podcast “Bem Comum”, uma parceria da
Oficina Municipal com a Fundação Konrad
Adenauer.  
 
PROFESSORES | Goethe-Institut oferece o
curso de aperfeiçoamento para
professoras(es) de alemão DLL 6 “Curriculare
Vorgaben und Unterrichtsplanung" do
programa Deutsch Lehren Lernen.  
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RETA FINAL | As inscrições para o concurso
de inovação Falling Walls Lab Brazil se
encerram no dia 08/08.  
 
SPRECHSTUNDE | Encontro mensal da
Universidade de Potsdam convida o
professor Gerson Neumann, especialista em
migração e literatura, no dia 19/08, às 10h30.
Inscrições aqui.  
 
ALEMÃO | A Deutsche Welle (DW) oferece
cursos de alemão online e material para
estudo do idioma gratuitamente em seu site. 

PUBLICIDADE 
FU Berlin - ContinuEd
FUB-ContinuEd: New Certificate Courses start in
September  
Join Freie Universität Berlin’s new continuing
education program online to further key competencies,
like intercultural communication or diversity
management. Young professionals and life-long
learners will gain practical skills to set their CVs apart.
Please visit our website or contact info@continued.fu-
berlin.de for more information. 

Saiba mais »

 

PUBLICIDADE 
Bremen City University of Applied Sciences
International Graduate Center (IGC) is part of the
Hochschule Bremen – University of Applied Sciences,
a German state university. For applicants with a first
university degree, IGC offers a wide range of full-time
MBA and Master programs in the area of international
and European business and management. All full-time
courses are taught in English and prepare students for
their future leadership tasks. 

Saiba mais »
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