Doutorado na Alemanha à vista
O mês de setembro traz ótimas notícias para quem pensa em fazer doutorado ou
parte dessa etapa da carreira acadêmica na Alemanha. Estão abertas as inscrições
tanto ao Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado na Alemanha
CAPES/DAAD quanto ao programa do DAAD de auxílio para doutorandos. No
caso do primeiro programa, é possível se candidatar até às 17h (horário oficial de
Brasília) do dia 30/09/2021. Fruto da parceria entre o DAAD e a CAPES, a
chamada oferece até 45 bolsas em três modalidades: Doutorado Pleno, Doutorado
Sanduíche e Doutorado Sanduíche com Cotutela. O DAAD oferece, ainda, uma
quarta modalidade: Doutorado Sanduíche Curto (sete a doze meses). O novo edital
(11/2021) pode ser acessado aqui. Confira os detalhes no nosso site e neste
documento com o resumo dos benefícios para os bolsistas do DAAD e a
documentação exigida.
Já o programa de auxílio do DAAD para doutorandos brasileiros com bolsa no
país recebe inscrições até o dia 04/10/2021. Ele viabiliza estadias de pesquisa de
dois a seis meses na Alemanha. Trata-se de um financiamento complementar à
bolsa nacional concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) ou por uma Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa
(FAP) participante do programa (vide lista no nosso site), com o objetivo de
viabilizar parte da pesquisa da tese na Alemanha (sem interrupção da vigência da
bolsa da agência brasileira). É possível escolher entre universidades, institutos de
pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para realizar pesquisas específicas,
relevantes para a tese de doutorado, entre abril de 2022 e março de 2023. Saiba
tudo sobre o auxílio neste link e na página do programa.
Saiba mais »

Programa EPOS

Prazo de 22 cursos termina em breve
Até o dia 15/10/2021 encerram-se as inscrições às
bolsas do DAAD para 22 cursos do programa EPOS,
voltado à pós-graduação em campos de estudos
relacionados ao desenvolvimento sustentável. A atual
chamada do EPOS para o período 2022/2023 reúne
40 cursos de master ou doutorado, ministrados em
alemão ou inglês. 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 são:
Ciências Econômicas e Política Econômica;
Planejamento Urbano e Regional; e Ciências Naturais
e Ciências do Meio Ambiente. Veja os detalhes do
programa aqui e confira os prazos de inscrição nesta
tabela (as datas são diferentes para cada universidade
e variam entre 31/08/2021 e 31/03/2022).
Saiba mais »

Bolsas de Artes

Música e arquitetura: reta final de
inscrições
O prazo para se candidatar às bolsas do DAAD para
cursos de pós-graduação na Alemanha nas áreas de
Arquitetura e Música Música e Arquitetura termina nos
dias 27/09 e 30/09 respectivamente. Podem se
inscrever estudantes que estejam no último ano da
graduação, matriculados em uma universidade
brasileira, e também recém-formados com título de
bacharelado/licenciatura ou mestrado. Há ainda
chamadas abertas para as áreas de Artes
Cênicas/Dança (prazo: 02/11) e Artes
Plásticas/Design/Comunicação Visual/Cinema (prazo:
30/11). O objetivo do programa de artes é viabilizar
estudos adicionais nos campos mencionados, com a
possibilidade de se obter ou não um título acadêmico
em uma instituição alemã de ensino superior. Os
selecionados receberão bolsa mensal de 861 e outros
benefícios, resumidos no nosso site.
Saiba mais »

Comunicação

DAAD oferece duas vagas de estágio
O escritório regional do DAAD no Rio de Janeiro
recebe candidaturas a duas vagas de estágio em
Comunicação Social até o dia 12/09. Além de
excelente habilidade para redação de textos em
português, é indispensável ter conhecimento
intermediário de alemão (B2). O(a) estudante,
matriculado(a) em uma instituição de ensino superior
brasileira entre o 4º e o 6º períodos, deve também ter

domínio do Pacote Office e é desejável que tenha
experiência com mídias sociais (o DAAD Brasil está
presente no Instagram, Facebook e YouTube). Entre
as principais atividades da área, estão a elaboração
de notícias para o site e para a Newsletter da
instituição; a produção de conteúdo para os perfis do
DAAD nas redes sociais e contato com os seguidores;
o apoio na organização e divulgação de eventos e
programas do DAAD; edição e tratamento de imagens.
Uma das vagas requer conhecimentos de edição de
imagem e vídeo, bem como noções sobre a criação de
peças gráficas. Conheça todos os pré-requisitos das
vagas e os benefícios oferecidos aqui.
Saiba mais »

Hochschule Bremen

Webinário apresenta cursos de master
internacionais
A próxima sessão informativa da nossa série “Meet the
German Higher Education Institutions” apresentará no
dia 16/09, às 11h, a Hochschule Bremen ao público
brasileiro. A instituição foi criada a partir da fusão de
quatro Universidades de Ciências Aplicadas, das
áreas de tecnologia, negócios, pedagogia social e
economia social e náutica. Os representantes
apresentarão seus programas de Master
internacionais ministrados em inglês. Participe e saiba
mais sobre essa renomada instituição, além de tirar
dúvidas sobre a candidatura e outros assuntos.
Inscrições aqui.
Saiba mais »

Clube de leitura virtual

Telas Literárias em setembro
Com o objetivo de tornar mais conhecidos autores
alemães publicados no Brasil e dar mais visibilidade à
literatura alemã contemporânea, o DAAD e as
bibliotecas dos Goethe-Instituts de São Paulo, Curitiba
e Porto Alegre criaram o clube de leitura Telas
Literárias. No dia 16/09, às 19h, será realizado o sexto
encontro online do projeto, que tratará do livro “Como
o soldado conserta o gramofone”, o primeiro romance
de Saša Stanišić. A conversa será mediada por
Mariana Holms, mestra e doutoranda em Língua e
Literatura Alemã pela Universidade de São Paulo e
uma das idealizadoras e organizadoras dos cursos
“Quem tem medo de literatura alemã” e “poetAs
exiladAs de língua alemã”. Saiba mais sobre o clube
de leitura aqui. Para participar inscreva-se
gratuitamente pelo e-mail:
daad_sao_paulo@daad.org.br.
Saiba mais »

Cooperação acadêmica virtual

IVAC seleciona projetos com parceiros
brasileiros
No contexto da pandemia de Covid-19, o DAAD busca
responder aos desafios que se colocam para a
mobilidade de estudantes e pesquisadores. Lançado
em 2020, o programa “International Virtual Academic
Collaboration” (IVAC) fornece apoio a professores e
instituições de ensino superior no estabelecimento e
expansão da cooperação acadêmica internacional e
da mobilidade num contexto digital. Na última seleção,
foram contemplados 60 projetos, entre eles dois com a
participação de universidades brasileiras. O primeiro é
um projeto transdisciplinar voltado para a saúde
chamado “JITOHealth”, que reúne a Universidade de
Munique (LMU), a Universidade Federal do Espírito
Santo, a Universidade Federal do Paraná, a
Universidade Católica de Moçambique e a instituição
Kolegji AAB (Kosovo). O segundo projeto com
participação de uma instituição brasileira é relacionado
à linguística e estudos culturais. Proposto pela
Universidade de Göttingen, ele tem o Instituto Ivoti
representando o Brasil, além de instituições de Israel,
Turquia e Chile. Confira aqui a lista de todos os
projetos selecionados em 2021 e veja a matéria
completa sobre o IVAC. Acadêmicos brasileiros
envolvidos em parcerias podem analisar em conjunto
com os colegas alemães as possiblidades do
programa, detalhado neste link (em alemão e inglês).
Saiba mais »

DAAD e Uni Potsdam

Encontro traz bolsista do programa
Helmut Schmidt
O DAAD estará presente no dia 20/09, às 10h30, no
próximo encontro online da Universidade de Potsdam
sobre oportunidades de bolsas, estudos e pesquisa na
Alemanha. Essa edição da “Sprechstunde” contará
com a participação da bolsista do programa Helmut
Schmidt, Natalia Seggewiss, atualmente vivendo em
Potsdam. Por meio desse programa o DAAD concede
bolsas para cursos de master na área de Políticas
Públicas e Boa Governança. Para se inscrever na
“Sprechstunde”, acesse este link.
Saiba mais »

Assista e vote

Final do concurso de inovação FWL Brazil
No dia 09/09, será realizada a etapa final do concurso
Falling Walls Lab (FWL) Brazil 2021, em que 15
candidatos brasileiros apresentarão sua ideia de

projeto de potencial transformador. Os finalistas
disputam a chance de participar da fase mundial da
competição, organizada pela Falling Walls Foundation,
em Berlim, e também o Prêmio DAAD de
Empreendedorismo. Cada candidato terá três minutos
para apresentar sua ideia. Os projetos abordam temas
variados, como desperdício de comida, saneamento
básico, poluição atmosférica, seguro agrícola,
impressão 3D e reciclagem. Para assistir ao FWL
Brazil e votar em seu projeto preferido, basta acessar
o canal do Centro Alemão de Ciência e Inovação
(DWIH) São Paulo no YouTube no dia 09/09 a partir
das 16h. No intervalo, haverá apresentação do DAAD
sobre sua oferta de bolsas, bem como das instituições
Alexander von Humboldt, DFG e Euraxess. Mais
detalhes aqui.
Saiba mais »

DAADicas
ENTREVISTA | Dr. Jochen Hellmann, diretor
do DAAD Brasil, fala sobre a importância do
alemão para viver e estudar na Alemanha em
entrevista ao Instituto Martius-Staden
(no Youtube e no Spotify).
CINEMA | Projeto cultural da Embaixada da
Alemanha disponibiliza filmes alemães
gratuitos no formato online, exibidos em
alemão e com legendas em português. Saiba
mais aqui.
LITERATURA | Ciclo de conversas “Agora é
com elas” promovido pelo Goethe-Institut
discute Medo e Literatura no dia 12/09, às
13h.
GERMANÍSTICA | Assista à gravação da
cerimônia virtual de entrega do Prêmio Jacob
und Wilhem-Grimm do DAAD à brasileira
Profa. Dra. Marceli Cherchiglia Aquino
(FFLCH-USP).
CONGRESSO | Nos dias 23 e 24/09, será
realizado em formato virtual o 9º Congresso
de Inovação e Sustentabilidade BrasilAlemanha.

PUBLICIDADE

Berlin School of Economics and Law
Berlin Professional School
Study in Berlin: MBA & International Master’s
Programmes
Improve your leadership skills. Gain digital know-how.

Study management in English. Become part of an
international student body. Benefit from many
corporate activities, valuable career consultation and
coaching. Discover Berlin Germany’s startup hub, low
cost of living, culturally rich and colourful.
Saiba mais »
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