Estadias de pesquisa para professores
O DAAD abre duas vezes por ano as inscrições ao seu programa de estadias de
pesquisa na Alemanha para professores e cientistas. A atual chamada se encerra
no dia 3/11. São oferecidas bolsas a interessados em passar de um a três meses
desenvolvendo um projeto em uma universidade ou instituto de pesquisa alemão.
Para se candidatar é preciso ter concluído o doutorado e possuir vínculo com uma
instituição de ensino superior ou instituto de pesquisa no Brasil. Os selecionados
nesta rodada serão contemplados com estadias de pesquisa que podem ocorrer
entre 01/05/2022 e 31/01/2023. O DAAD concede uma bolsa mensal de cerca de
2.000 euros e auxílio para passagem aérea. Confira os detalhes neste link.
Um segundo programa do DAAD oferece essa mesma possiblidade
especificamente para professores de artes e arquitetura, com o objetivo de
fomentar a cooperação artística com as instituições alemãs anfitriãs. Os candidatos
devem atuar como professores universitários no Brasil em uma das seguintes
áreas: 1 - Arquitetura; 2 - Artes Plásticas/ Cinema/ Design/ Comunicação Visual; 3 Artes Cênicas/ Dança; 4 - Música. Uma mesma estadia pode ser realizada em
diferentes instituições na Alemanha. O prazo para candidaturas é também o dia
3/11. Confira os detalhes do programa aqui.
Saiba mais »

Feira virtual

Oportunidades de pesquisa em
Universidades de Ciências Aplicadas
A iniciativa “Research in Germany” promove amanhã
(14/10), das 10h às 14h, uma feira virtual voltada aos

interessados em pesquisar em uma Universidade de
Ciências Aplicadas na Alemanha (em alemão,
Fachhochschulen/FHs ou Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften/HAWs). A “Research in
Germany Virtual Career Fair with Universities of
Applied Sciences” terá a participação de 15
instituições. Durante o evento será possível visitar
virtualmente os estandes das universidades, que
apresentarão oportunidades de doutorado e pósdoutorado, grupos de pesquisa, possibilidades de
financiamento de pesquisa, entre outros assuntos.
Também será possível ter uma conversa individual
com os representantes e cientistas das instituições. O
evento será totalmente gratuito e conduzido em inglês.
Confira as universidades participantes e outros
detalhes no nosso site. Para participar é necessário
realizar a inscrição neste link.
Saiba mais »

Bolsas de artes

Reta final para inscrições
Duas das quatro modalidades de bolsas do DAAD
para cursos de pós-graduação em áreas artísticas em
faculdades públicas alemãs ou reconhecidas pelo
governo alemão ainda recebem inscrições: Artes
Cênicas/Dança (prazo: 02/11) e Artes
Plásticas/Design/Comunicação Visual/Cinema (prazo:
30/11). O objetivo do programa é viabilizar estudos
adicionais nos campos mencionados, com a
possibilidade de se obter ou não um título acadêmico
em uma instituição alemã. Podem se inscrever
estudantes que estejam no último ano da graduação e
também recém-formados com título de
bacharelado/licenciatura ou mestrado. Os
selecionados receberão bolsa mensal de 861 euros e
outros benefícios resumidos aqui. Saiba todos os
detalhes do programa no site do DAAD.
Saiba mais »

Inscrições até dezembro

Residência artística do DAAD em Berlim
Criado pelo DAAD em 1963, o “Berliner
Künstlerprogramm” seleciona anualmente 20 artistas
do mundo todo das áreas de Literatura, Cinema,
Música e Artes Visuais para uma residência na capital
alemã. A chamada é aberta a artistas de todas as
idades que possam demonstrar uma trajetória
consistente e um conjunto de obras de peso. A
residência, por isso, não se destina a estudantes. Para
se candidatar à residência em 2023, os candidatos
devem submeter seus portfólios até o dia 1º de
dezembro deste ano. Apenas no caso dos artistas

visuais não é possível se inscrever, pois eles são
selecionados a partir de indicações de uma comissão.
Mais informações aqui.
Saiba mais »

Sessão informativa

HS Stralsund apresenta seus programas
Outubro terá mais uma apresentação online da série
“Meet the German Higher Education Institutions”. No
dia 21/10, às 11h, é a vez da Hochschule Stralsund,
uma instituição jovem e inovadora, especializada em
áreas comerciais e técnicas, que mantém forte
colaboração com parceiros comerciais. Os
representantes de Stralsund apresentarão seus
programas de Master internacionais para o público
brasileiro. Participe e conheça a oferta de cursos em
inglês, além de tirar dúvidas sobre a candidatura e
outros assuntos. Confira mais detalhes e o link de
inscrição disponível em breve no nosso site.
Saiba mais »

Entrevista com Leila Sterenberg

Viagem DAAD de observação das eleições
As eleições para o Parlamento Federal Alemão
(Bundestag) de 2021 certamente serão lembradas
como o marco de encerramento da era Angela Merkel
enquanto chanceler do país. A convite do DAAD,
especialistas de diversos países puderam
acompanhar de perto a reta final desse histórico pleito,
vivenciando os bastidores da campanha eleitoral e
uma série de encontros com políticos e representantes
de instituições alemãs. Eles foram os participantes de
mais uma edição da viagem de observação das
eleições (Wahlbeobachterreise), criada pelo DAAD em
1957. Neste ano, pela primeira vez o grupo de 11
observadores incluiu jornalistas, caso da
representante brasileira, Leila Sterenberg,
apresentadora da GloboNews. Em entrevista à nossa
equipe, ela conta como foi sua experiência como
observadora eleitoral e também faz sua aposta sobre
qual coalizão deverá governar a Alemanha pelos
próximos anos. Confira no nosso site!
Saiba mais »

Telas Literárias

Encontro online discute obra de Judith
Schalansky
No dia 21/10, às 19h30, o Goethe-Institut e o DAAD
promovem mais uma edição do clube de leitura “Telas
Literárias”. O encontro online ocorrerá via Zoom e
discutirá o livro “O Pescoço da Girafa”, da autora

Judith Schalansky, com mediação do músico e diretor
teatral Flávio Stein. Único romance da autora
publicado no Brasil, ele foi transformado em texto
teatral e encenado em diversas cidades alemãs. O
objetivo do clube é aproximar o público da literatura
alemã contemporânea publicada em língua
portuguesa. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail
daad_sao_paulo@daad.org.br. Saiba mais no nosso
site e na página do Goethe-Institut de Porto Alegre.
Saiba mais »

Apesar da pandemia

Cresce número de estudantes
internacionais na Alemanha
A Alemanha conseguiu se manter entre os quatro
países mais procurados para estudo no mundo
durante a pandemia. O número de estudantes
internacionais matriculados em instituições alemãs no
semestre de inverno 2020/2021 foi de quase 325 mil,
um aumento de cerca de 5 mil alunos ou 2% em
relação ao ano anterior. Isso manteve a Alemanha
como o destino mais popular na Europa, ficando atrás
na comparação internacional apenas dos Estados
Unidos, Canadá e Reino Unido. Enquanto o número
de calouros oriundos do exterior diminuiu em 20%,
houve um aumento significativo de estrangeiros
matriculados em cursos de modalidade
exclusivamente online. Desde 2010, o número de
alunos internacionais na Alemanha cresceu 80%. Os
dados foram publicados no relatório anual do DAAD
“Wissenschaft Weltoffen”, que compila informações
sobre a internacionalização do estudo e da pesquisa
na Alemanha e no mundo. No que se refere à
mobilidade internacional de pesquisadores, a
Alemanha também ficou em quarto lugar como destino
mais procurado, atrás dos Estados Unidos, Reino
Unido e China. Confira a notícia completa aqui (em
alemão e inglês) e a publicação de 2021 (em alemão)
neste link.
Saiba mais »

DAADicas
HISTÓRIA | Os 60 anos do julgamento de
Adolf Eichmann em Jerusalém serão o ponto
de partida para uma série de debates entre
18/10 e 6/12, organizada pelos leitorados do
DAAD em São Paulo e Buenos Aires junto
com a Cátedra Libre Walter Benjamin (UBA).
PODCAST | O mais novo podcast do DAAD,
Campus Europa, oferece um panorama geral
sobre a pesquisa na Europa e está disponível

no Spotify.
EVENTO | O Centro Alemão de Ciência e
Inovação (DWIH) São Paulo
apresenta a série DWIH São Paulo Online
Talks nos dias 8, 10 e 12/11, das 9h30 às
10h30. Os temas abordados serão:
Desigualdade Social e Saúde, Economia, e
Desenvolvimento Urbano & Mobilidade.
PESQUISA | Estudo realizado por equipe de
brasileiros e alemães analisa as notícias
falsas sobre a vacinação contra a Covid-19.
SPRECHSTUNDE | Encontro mensal da
Universidade de Potsdam recebe
pesquisadoras na área de Linguística
Aplicada e Comunicação Intercultural no dia
21/10, às 10h30. Inscrições aqui.
BOLSA | Goethe-Institut oferece bolsa para
professores de alemão: inscrições até
30/10 aqui.
CINEMA | De 15/10 a 20/12, acontece a 3ª
edição do Science Film Festival, dedicado à
promoção da ciência por meio do audiovisual,
uma iniciativa do Goethe-Institut e do
Midiativa.
Saiba mais »

PUBLICIDADE

Berlin School of Economics and Law - Police and
Security Management
The M.A. International Security Management at a
glance:

interdisciplinary course in security-related
disciplines
in English
two-year full-time programme
qualifies to assume management roles in
commercial and state security organizations
Application deadline: 1 October to 15
December 2021
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 »
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