Bolsas de artes: nova chamada
Estão disponíveis os quatro editais do programa do DAAD de bolsas para cursos
de pós-graduação em artes na Alemanha. A chamada inclui quatro áreas:
Arquitetura, Música, Artes Cênicas/Dança, e Artes Plásticas/Design/Comunicação
Visual/Cinema. A seleção é aberta a estudantes que estejam no último ano da
graduação, matriculados em uma universidade brasileira, e também a recémformados com título de bacharelado/licenciatura ou mestrado. O objetivo é viabilizar
estudos adicionais nas áreas mencionadas, com a possibilidade de se obter ou não
um título acadêmico em uma instituição alemã de ensino superior. Estudantes que
já estejam matriculados no primeiro ano de um curso de mestrado na Alemanha
também podem se candidatar à bolsa para o segundo ano do curso. Os
selecionados receberão bolsa mensal de 861 euros pelo período de 10 a 24
meses, dependendo do curso escolhido, passagem aérea e seguro-saúde. A
seleção traz uma novidade em relação ao último ano: o portfólio deverá ser enviado
por meio do upload na plataforma DAAD Media Database. Veja os detalhes no
nosso site e nos links abaixo. Cada área tem prazo de inscrição e edital próprios:
• Música | Prazo: 27 de setembro
• Arquitetura | Prazo: 30 de setembro
• Artes Cênicas/Dança | Prazo: 2 de novembro
• Artes Plásticas/Design/Comunicação Visual/Cinema | Prazo: 30 de novembro
Saiba mais »

DAAD Virtual Summer School

Mobilidade urbana e sustentabilidade

Com financiamento do DAAD, duas renomadas
instituições – uma alemã e uma americana – se
uniram para oferecer um curso online gratuito com
tema muito relevante para o futuro das cidades:
“Mobilidade Sustentável em Regiões Metropolitanas:
Boas Práticas”. Entre os dias 23 e 28/8, esse tópico
será aprofundado no DAAD Virtual Summer School
2021, que é fruto de uma parceria entre o Centro de
Logística e Trânsito da Universidade Duisburg-Essen,
na Alemanha, e o Centro de Desenvolvimento Urbano
Sustentável da Universidade de Columbia, em Nova
York, nos Estados Unidos. Podem se candidatar até
25/07 estudantes de graduação, mestrado, doutorado
e pesquisadores com experiência nas áreas de
mobilidade urbana sustentável, soluções inovadoras
de transporte, logística e novas tecnologias em
mobilidade. O programa será ministrado em inglês e
os participantes receberão um certificado ao final. As
vagas são limitadas. Inscrições no site do programa.
Saiba mais »

Pós-doutorado

Programa PRIME: inscrições até 31/08
Principal programa do DAAD para pós-doutorandos, o
“Postdoctoral Researchers International Mobility
Experience” (PRIME) recebe candidaturas até 31/08.
Essa bolsa tem um importante diferencial: ela permite
que o projeto de pesquisa seja desenvolvido na
Alemanha e em um outro país de escolha dos
candidatos. O(a) pesquisador(a) contemplado(a)
passa um período de 12 meses de sua pesquisa em
uma universidade no exterior, seguido de seis meses
de reintegração na universidade alemã anfitriã com
uma posição de pesquisa temporária. O início das
atividades está previsto para junho de 2022. Veja os
detalhes sobre o programa e como se inscrever aqui.
Saiba mais »

Inteligência Artificial

Tour virtual para pesquisadores doutores
Estão abertas até 02/08 as inscrições para a nova
edição do “Postdoctoral Networking Tour in Artificial
Intelligence (Postdoc-NeT-AI)” organizado pelo DAAD.
Desta vez a área contemplada é a de inteligência
artificial na medicina e pesquisa médica. O programa
destina-se a doutores que tenham concluído o
doutorado há no máximo cinco anos ou doutorandos
que esperam finalizar sua pesquisa antes de agosto
de 2022. Os participantes têm a oportunidade de se
aproximar da comunidade científica alemã e
estabelecer contato direto com pesquisadores de sua
escolha. Por conta da pandemia de Covid-19, o tour

será realizado virtualmente nesta edição. Está prevista
uma viagem de uma semana para visitas presenciais
às instituições na Alemanha após a flexibilização das
restrições. Confira aqui todos os pré-requisitos.
Saiba mais »

Programa EPOS

Prazos de 3 cursos acabam em agosto
Encerram-se no mês de agosto os primeiros prazos de
inscrição da nova chamada do programa EPOS, que
concede bolsas do DAAD para pós-graduação na área
do desenvolvimento sustentável. Entre as 39 opções
de cursos de master e doutorado, três recebem
inscrições até 31/08/2021. São eles: Master's
Programme in International and Development
Economics (HTW Berlin); Bonn International Graduate
School for Development Research (U Bonn); e Urban
Management (TU Berlin). É possível verificar nesta
tabela os prazos de cada curso. Além de excelente
rendimento acadêmico, para se candidatar é preciso
ter o mínimo de dois anos de experiência profissional
na área do curso pretendido após a graduação. A
duração dos estudos varia entre 12 e 42 meses. Os
contemplados recebem bolsa mensal, seguro-saúde,
ajuda de custo para passagem aérea e curso
preparatório de alemão. Mais sobre o EPOS aqui.
Saiba mais »

É hoje!

KIT apresenta bacharelado e masters
Última chamada para a próxima sessão da série do
DAAD "Meet the German Higher Education
Institutions": hoje (15/7), às 11h, receberemos
o Karlsruhe Institute of Technology (KIT), considerado
uma das 11 universidades de excelência da
Alemanha. Estruturado como um centro de pesquisa
transdisciplinar, o KIT conecta diversas áreas do
conhecimento e enfatiza temas como energia,
mobilidade e informação. No evento online desta
quinta-feira, a instituição apresentará o programa de
bacharelado em engenharia e os programas de
master em engenharia, economia e ciências da
computação. A sessão será conduzida em inglês.
Ainda é possível se inscrever aqui (é bem rápido).
Saiba mais »

Telas Literárias

Encontro debaterá obra de Herta Müller
A próxima edição do projeto “Telas Literárias”
apresentará o livro “A raposa já era caçador”, da
poeta, ensaísta e romancista Herta Müller, no dia

22/07, às 19h. O encontro online será mediado pelo
jornalista Carlos André Moreira e conduzido em
português. Criado em parceria pelo DAAD e o GoetheInstitut, o clube de leitura virtual busca dar mais
visibilidade aos autores alemães publicados no Brasil.
O evento é gratuito e tem vagas limitadas. As
inscrições devem ser feitas pelo e-mail
daad_sao_paulo@daad.org.br. Mais informações no
nosso site e no site do Goethe-Institut.
Saiba mais »

Falling Walls Lab Brazil

Concurso premia projetos inovadores
Organizado pelo Centro Alemão de Ciência e
Inovação (DWIH São Paulo), o Falling Walls Lab
(FWL) Brazil 2021 está na reta final de inscrições: é
possível se candidatar até o dia 01/08. Trata-se da
etapa brasileira do concurso global que promove
ideias transformadoras em todas as áreas do
conhecimento. O(a) autor(a) da melhor proposta será
convidado(a) a participar da final da competição em
Berlim, na Alemanha, e terá a chance de apresentar
seu projeto em uma conferência que reunirá
lideranças e cientistas renomados de todo o mundo.
Mais informações no site do DWIH São Paulo.
Saiba mais »

DAADicas
DEBATE | Pesquisadores brasileiros e
alemães discutem sobre “Ciência, Liberdade
e Democracia” no dia 20/07, às 9h, pelo
YouTube (org. SBPC e DWIH São Paulo).
Inscrições aqui.
ATUALIDADES | A Fundação Alexander von
Humboldt entrevistou seu ex-bolsista
Conrado Hübner Mendes sobre o tema
liberdade acadêmica (em alemão e inglês).
FUTURO | A Fundação Heinrich Böll dá o
pontapé inicial na celebração dos seus 21
anos no Brasil com a live “Qual é o futuro da
Internet?” hoje (15/7), às 19h, e o centésimo
episódio do podcast Tecnopolítica.
PALESTRA | A Rebralint promove evento
com o tema “Pesquisar e viver na Alemanha,
Geografia e formação docente” no dia 05/08,
às 11h. Acesse aqui.
ENCONTRO | A “Sprechstunde” mensal da
Universidade de Potsdam apresenta no dia
22/07, às 10h30, pesquisadoras da área de
Ciência dos Alimentos. Inscrições aqui.
Saiba mais »

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 »

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 »

PUBLICIDADE

Saarland University – Saarland Informatics
Campus
Bachelor’s degree program in Computer Science
– entirely in English!
Study with the top researchers in the field at one of the
best locations for Computer Science in Germany and
Europe and get a high-class education – all without
tuition fees. New and unique in Germany at Saarland
University. Apply online now!
Saiba mais »
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