
Study in Europe Pocket Show
Nesta quinta-feira, dia 18/11, das 17h às 19h, as agências de fomento aos estudos
superiores da Alemanha, Espanha, França e Holanda estarão reunidas novamente
para o Study in Europe Digital Show na versão "pocket", ou seja, com toda a
programação concentrada em um dia! O evento apresentará ao público brasileiro
um panorama das melhores oportunidades de estudo e pesquisa nos quatro
países. A primeira palestra será a do DAAD, seguida pelas apresentações do
Campus France, Nuffic Neso e Estudiar en España. O evento conta, ainda, com
duas mesas-redondas: a primeira trará dicas para você fazer a candidatura perfeita
e a segunda abordará a vida acadêmica na Europa. A série de apresentações
online será transmitida no canal do YouTube do DAAD Brasil e a live já está
agendada aqui. Para não perder inscreva-se no nosso canal no YouTube e confira
a programação completa no nosso site.
Saiba mais »

Reta final
Último edital de bolsas de artes
A chamada para inscrições às bolsas de pós-
graduação do DAAD nas áreas de Artes Plásticas,
Design, Comunicação Visual e Cinema se encerra no
dia 30/11/2021. Podem se candidatar ao programa
estudantes que estejam no último ano da graduação,
matriculados em uma universidade brasileira, e
também recém-formados com título de
bacharelado/licenciatura ou mestrado. O objetivo é
viabilizar estudos adicionais nas áreas mencionadas,
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com a possibilidade de obter ou não um título
acadêmico. Os selecionados recebem bolsa mensal
de 861 euros (por 10 a 24 meses), auxílio passagem,
seguro saúde e curso preparatório de alemão. Para
concluir a candidatura, o estudante deverá fazer o
upload de seu portfólio no DAAD Media Database
usando o link enviado após a inscrição no portal
MyDAAD. Para mais detalhes visite a página do
programa, consulte o edital (em inglês ou alemão) e o
informativo com o resumo da chamada em português.

Saiba mais »

Programa EPOS
Inscrições a bolsas para 9 cursos
Ainda é possível se candidatar a bolsas para nove dos
cursos da atual chamada do programa EPOS do
DAAD, voltado para a qualificação de profissionais e
lideranças de países em desenvolvimento sob uma
perspectiva sustentável. Além de excelente
rendimento acadêmico, o pré-requisito básico para
uma candidatura é ter o mínimo de dois anos de
experiência profissional na área do curso pretendido
após a conclusão da graduação. O EPOS oferece
bolsa mensal, auxílio passagem, seguro saúde e
curso preparatório de alemão. Os interessados devem
se candidatar para o curso junto à universidade, de
acordo com os prazos especificados aqui e resumidos
abaixo. Na chamada deste ano, os seguintes oito
cursos de master e um de PhD ainda estão com
inscrições abertas:  
 
• Geography of Environmental Risks and Human
Security (U Bonn/United Nations University) - Master |
Prazo: 15/12/2021  
• Agricultural Economics (U Hohenheim) - Master |
Prazo: 15/12/2021  
• Tropical Hydrogeology and Environmental
Engineering (TU Darmstadt) - Master | Prazo:
31/12/2021  
• PhD Programme Mathematics in Industry and
Commerce (TU Kaiserslautern) | Prazo: 15/01/2022  
• Landscape Ecology and Nature Conservation (U
Greifswald) - Master | Prazo: 15/12/2021  
• Integrated Water Resources Management (TH
Köln/ German Jordanian University) - Master | Prazo:
31/01/2022  
• Environment and Resources Management –
Focus Latin America (TH Köln/U San Luis Potosi) -
Master | Prazo: 31/01/2022  
• International Education Management (PH
Ludwigsburg / Helwan University)- Master | Prazo:
15/03/2022  
• International Media Studies (HS Bonn-Rhein-
Sieg/DW Akademie) - Master | Prazo: 31/03/2022  

https://scnem.com/goto.php?l=s9nvn9.2507rd6,u=8ccc717101048a39,n=frxyd.4cpg67,art_id=frxyh.1b9hs15
https://scnem.com/goto.php?l=s9nvna.1dtdhcf,u=8ccc717101048a39,n=frxyd.4cpg67,art_id=frxyh.1b9hs15
https://scnem.com/goto.php?l=s9nvnb.1k5s7lj,u=8ccc717101048a39,n=frxyd.4cpg67,art_id=frxyh.1b9hs15
https://scnem.com/goto.php?l=s9nvnc.11s4k01,u=8ccc717101048a39,n=frxyd.4cpg67,art_id=frxyh.1b9hs15
https://scnem.com/a.php?sid=frxyd.4cpg67,f=6,n=frxyd.4cpg67,artref=9562037,l=s9nvn8.sd2918
https://scnem.com/a.php?sid=frxyd.4cpg67,f=6,n=frxyd.4cpg67,artref=9562047,l=s9nvnd.21j0n0r
https://scnem.com/a.php?sid=frxyd.4cpg67,f=6,n=frxyd.4cpg67,artref=9562047,l=s9nvnd.21j0n0r
https://scnem.com/goto.php?l=s9nvne.178s3bi,u=8ccc717101048a39,n=frxyd.4cpg67,art_id=frxyj.t38ce5


 
Mais informações neste livreto e no nosso site.

Saiba mais »

Recesso de fim de ano
Funcionamento do DAAD no Brasil
O escritório do DAAD no Brasil interromperá o
atendimento telefônico e as sessões virtuais abertas
às dúvidas do público até meados de janeiro. Isso se
deve ao baixo número de editais abertos nessa época
do ano e a consequente queda na demanda do
público do DAAD por informações sobre bolsas e
programas de fomento. Em 2021, o último dia de
atendimento online será 08/12. O serviço será
retomado no dia 19/01/2022, às 15h, e voltará a ser
oferecido semanalmente. O atendimento telefônico
será oferecido pela última vez em 2021 no dia 09/12 e
voltará no dia 18/01 em sua frequência habitual. A
equipe do DAAD no Brasil entrará em recesso no dia
24/12 e retomará o trabalho em 03/01/2022. A próxima
edição desta newsletter será enviada em fevereiro.
Veja todos os detalhes sobre o atendimento ao público
do DAAD neste link.

Saiba mais »

Alexander von Humboldt
Programa de proteção climática
internacional
A Fundação Alexander von Humboldt concede bolsas
de pesquisa para líderes em potencial e pós-
doutorandos(as) com foco no combate às mudanças
climáticas, preservação dos ecossistemas e da
biodiversidade, ou no uso sustentável dos oceanos. O
prazo para inscrições ao programa de proteção
climática é 01/02/2022. Podem se candidatar cidadãos
de países não-europeus em desenvolvimento ou em
transição que tenham completado pelo menos um
primeiro grau acadêmico nos últimos 12 anos. É
preciso ter experiência inicial em uma função de
liderança ou ser um(a) líder em potencial com ampla
experiência profissional. Os pesquisadores no pós-
doutorado devem ter realizado o doutorado em
proteção do clima ou conservação de recursos
relacionados ao clima nos últimos quatro anos.
Também é necessário possuir ótimos conhecimentos
de inglês e/ou alemão. Conheça todos os pré-
requisitos e saiba como se candidatar aqui.

Saiba mais »

Hamburgo
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HIAS oferece bolsa de pesquisa a
acadêmicos e artistas
O Hamburg Institute for Advanced Study (HIAS) está
com inscrições abertas até o dia 31/12 para estadias
de pesquisa voltadas a artistas e acadêmicos de todas
as áreas do conhecimento. O HIAS visa proporcionar
aos bolsistas visitantes uma estadia interdisciplinar de
três a dez meses em Hamburgo, na Alemanha, onde
poderão executar seus próprios projetos livremente. É
desejável que os candidatos possuam excelente
desempenho acadêmico ou artístico e interesse por
disciplinas além do seu próprio campo de estudo.
Além de receber apoio organizacional e financeiro, os
bolsistas têm a oportunidade de estabelecer contato
com pesquisadores de vários países. O HIAS dá
grande valor à diversidade e, por isso, busca estimular
candidaturas oriundas de regiões do planeta que em
geral têm baixa representatividade. Saiba mais sobre
o programa no site da instituição e conheça os
requisitos aqui.

Saiba mais »

Ordem de mérito
Ex-presidente do DAAD homenageada
Presidente do DAAD de 2012 a 2019, a Prof. Dra.
Margret Wintermantel recebeu a Grã-Cruz de Mérito
da República Federal da Alemanha no dia 3/11. A
honraria foi concedida pelo Presidente Federal da
Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e entregue pela
Ministra de Estado Michelle Müntefering. Em sua
trajetória, Wintermantel atuou para fortalecer a
internacionalização da ciência e contribuiu
amplamente para a construção da reputação da
Alemanha como uma referência internacional de
estudos e pesquisa. Esta já é a segunda Ordem de
Mérito concedida à Wintermantel, formada na área da
psicologia. Em 2009 ela foi agraciada com a ordem
enquanto era presidente da Conferência de Reitores
Alemães (HRK), cargo que ocupou entre 2006 e 2012.
Em sua reta final como presidente do DAAD,
Wintermantel esteve no Brasil por ocasião da
nomeação do nosso atual diretor, Dr. Jochen
Hellmann. O DAAD é muito grato a ela pelos anos de
trabalho bem-sucedido na internacionalização das
universidades alemãs e parceiras. A equipe do Brasil
se junta aos parabéns pela homenagem! Veja aqui o
release completo (em alemão ou inglês).

Saiba mais »

Telas Literárias
Retrospectiva 2021 e planos para 2022
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O último encontro do projeto Telas Literárias em 2021
ocorreu no dia 11/11 com a participação do professor
visitante do DAAD em Porto Alegre, Dr. Robert
Schade, apresentando o livro “Tschick”, de Wolfgang
Herrndorf. Junto com as bibliotecas dos Goethe-
Institut de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, o projeto
de clube de leitura virtual promoveu encontros
mensais para discutir obras da literatura alemã
contemporânea em português. Foram oito encontros
ao longo de 2021 e mais de 250 inscritos.
Agradecemos ao público, a todos que participaram da
organização e também aos leitores e mediadores
pelas ricas discussões trazidas em cada encontro.
Retomaremos o projeto em 2022, levando em
consideração a opinião dos participantes de 2021. Se
você esteve presente em algum encontro, não deixe
de nos enviar suas sugestões e comentários para o e-
mail: daad_sao_paulo@daad.org.br. Vielen Dank!  

Saiba mais »

DAADicas

MEMÓRIA | Leitorado do DAAD em São
Paulo promove em novembro e dezembro
uma série de palestras e debates sobre a
memória e repercussão do julgamento de
Adolf Eichmann.  
 
INOVAÇÃO | Evento do DWIH apresentou
dados do ecossistema de startups de
diversos países.  
 
MEIO AMBIENTE | O 9º Diálogo Brasil-
Alemanha antecipou os principais debates da
COP-26.  
 
ARTES | A cineasta brasileira Paula Maria
Gaitán foi selecionada como artista residente
no DAAD Berliner Künstlerprogramm (BKP)
de 2022.  
 
SPRECHSTUNDE | O próximo evento da
Universidade de Potsdam consistirá em um
workshop sobre carreira internacional no dia
18/11, às 10h30. Inscrições aqui.

Saiba mais »

PUBLICIDADE 
Hof University of Applied Sciences
M.B.A. in Digitalization and Innovation at Hof
University  
 
You hold a Bachelor and gathered some professional
experience? You would like to use your creative
potential in your future career and make an impact as
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a leader? Our brand-new M.B.A. in Digitalization and
Innovation accommodates creative and dynamic
business practices as well as traditional management
elements. One year of internship is included!

Saiba mais »

 

PUBLICIDADE 
HTW Berlin - University of Applied Sciences
Boost your career. Get a German Master‘s degree
in Data Science & PM – online  
   
Become a data analyst with the option to work and live
in Germany. Acquire a German Master’s degree fully in
English, part-time, online. In a mix of live video lectures
with your professors and on-demand eLearning
material. In classes with max. 40 students.  
Join us at HTW Berlin!

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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