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Hochschulwinterkurs 

1. O que é o Hochschulwinterkurs? 
O Hochschulwinterkurs ou Winterkurs é um programa oferecido pelo Serviço Alemão 

de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) para estudantes graduandos brasileiros (e 

também mestrandos e doutorandos). O programa é um curso de língua alemã, que 

também transmite conhecimentos sobre a cultura e sociedade alemãs.  

O curso acontece em cooperação com universidades nas seguintes cidades: 

Freiburg, Leipzig, Marburg e Berlin. 

 

Em função da pandemia de Covid-19 e das restrições às viagens internacionais a 

edição de 2021 do Winterkurs foi adaptada para um formato online. Nessa nova 

modalidade, o programa custeará um curso de alemão intensivo ministrado por uma 

universidade alemã de forma virtual, com duração de 3 a 6 semanas. O DAAD 

oferecerá, ainda, uma bolsa no valor de até 675 euros (a quantia concedida será 

proporcional à duração do curso). 

 

2. Onde eu acho informações sobre o Hochschulwinterkurs? 
Acesse o link do Banco de Dados das Bolsas do DAAD: 

https://daad.de/go/de/stipa50046485 

As informações estão disponíveis somente em inglês e alemão.  

 

3. Quais níveis de alemão são oferecidos nos cursos do Winterkurs? 
Existem cursos nos níveis A2 a C2, mas nem todos os níveis são oferecidos por 

todas as universidades. Por favor, leia o documento dos cursos com cuidado e 

escolha os cursos que oferecem os níveis adequados para o seu caso:   
daad_hochschulwinterkurse_2022_kursangebote.pdf 

Os conhecimentos de alemão dos participantes serão avaliados pela instituição do 

curso antes do curso começar. Os estudantes, então, serão divididos em grupos de 

níveis de proficiência distintos.  

 

https://daad.de/go/de/stipa50046485
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/daad_hochschulwinterkurse_2022_kursangebote.pdf
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4. O que é incluído na bolsa do Winterkurs? 
A taxa do curso online será paga diretamente à instituição de ensino em nome do (a) 

contemplado (a) pela bolsa DAAD. O DAAD oferecerá, ainda, uma bolsa no valor de 

até 675 euros (a quantia concedida será proporcional à duração do curso). 

Edital 2021 
5. Quando eu posso me candidatar para a bolsa do Winterkurs 2022? 

O edital será lançado no dia 20 de julho de 2021 e ficará aberto até o dia 31 de agosto 

de 2021. Nesta época será possível a inscrição para a bolsa no DAAD Portal. 

 

6. Quais são as datas dos cursos? 
Cada curso tem datas diferentes: 

Technische Hochschule Wildau in Kooperation mit IIK Deutschland in 

Berlin 

04.01. - 11.02.2022 

Universität Freiburg – Sprachlehrinstitut in Freiburg 10.01. - 28.01.2022 

InterDaF e.V. am Herder-Institut der Universität Leipzig 03.01. - 12.02.2022 

Philipps Universität Marburg  07.01. - 28.01.2022 

 

Para conhecer a programação, as datas e os custos de cada curso, por favor, 

consulte o seguinte documento: 

daad_hochschulwinterkurse_2022_kursangebote.pdf   

 

7. Como eu decido qual curso eu quero fazer? 
São oferecidos cursos pelas universidades listadas acima (tópico 6). Para conhecer 

a programação, as datas e os custos de cada curso, por favor, consulte o seguinte 

documento:  
daad_hochschulwinterkurse_2022_kursangebote.pdf   

Há níveis de curso de A2 até C2, mas a oferta varia conforme a universidade. Por 

favor, leia o documento dos cursos atentamente e escolha os cursos que oferecem 

os níveis adequados para o seu caso. 

 

8. Quando será divulgado o resultado da seleção? 
Os resultados serão divulgados no DAAD Portal até o início de dezembro de 2021. 

 

9. No site do DAAD da Alemanha e no site do DAAD Brasil há informações 
diferentes sobre a documentação para a candidatura – quais informações são 
corretas? 
O Winterkurs é oferecido em vários países. Por isso, as informações no site do DAAD 

da Alemanha são apresentadas de forma geral. As informações no site do DAAD 

Brasil são específicas para os candidatos brasileiros – porque informações sobre o 

Coeficiente de Rendimento (CR), por exemplo, afetam somente candidatos 

brasileiros. Este link tem as informações atualizadas:  

https://www.daad.org.br/winterkurs 

 

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/daad_hochschulwinterkurse_2022_kursangebote.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/daad_hochschulwinterkurse_2022_kursangebote.pdf
https://www.daad.org.br/winterkurs/
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Quem pode se candidatar? 
10. Quem pode se candidatar? 

O curso destina-se a estudantes de graduação, mestrado stricto sensu e doutorado. 

Podem se candidatar pessoas com nacionalidade brasileira ou residência 

permanente no Brasil, com uma matrícula atual em uma Instituição de Ensino 

Superior no Brasil com pelo menos 4 semestres concluídos até o final de dezembro 

de 2021 (até o início do curso) e que não estejam formados antes de março de 2022. 

É necessário ter um conhecimento da língua alemã no mínimo de nível B1 e um CR 

no mínimo de 8,0 (no caso de cursos na área de Engenharia, CR igual ou superior a 

7,5 ou grau equivalente). 

 

11. Eu faço um MBA/uma especialização. Posso me candidatar? 
Não. O curso destina-se a estudantes de graduação, mestrado stricto sensu e 

doutorado, e não para estudantes de pós-graduação lato sensu (ou MBA, entre 

outros) e nem para estudantes de ensino a distância. 

 

12. Eu vou me formar em 2021. Posso me candidatar? 
Não. Os candidatos não poderão estar formados antes de março de 2022. Mas se o 

candidato planeja continuar os estudos com uma segunda graduação, um mestrado 

stricto sensu ou um doutorado, seria necessária, no momento da candidatura, uma 

prova da matrícula ou, pelo menos, de aceitação para o programa de mestrado ou 

de doutorado. Provando a continuidade dos estudos dessa forma, é possível 

concorrer à bolsa.  

 

13. Sou estudante de graduação. Posso me candidatar? 
Você pode se candidatar se você está matriculado atualmente em um curso de 

graduação e possui 4 semestres de curso universitário concluídos até dezembro de 

2021. 

 

14. Estou fazendo uma segunda graduação e cursei menos do que 4 semestres 
nela. Posso me candidatar? 
Sim, uma candidatura é possível se já foram concluídos pelo menos 4 semestres de 

curso universitário na primeira graduação. 

 

15. Estou fazendo uma segunda graduação, a primeira não foi concluída. Posso 
me candidatar? 
Sim, uma candidatura é possível se já foram concluídos pelo menos 4 semestres de 

curso universitário da primeira e da segunda graduação, no total. 

 

16. Estou fazendo um mestrado que acaba em 2021. Posso me candidatar? 
Se você não quer continuar os seus estudos com um doutorado depois do mestrado, 

não pode se candidatar, pois os candidatos do Winterkurs não podem estar formados 

antes de março de 2022. Mas, se você planeja fazer um doutorado, na hora da 

candidatura é necessária uma prova da matrícula ou da aceitação para o programa 

de doutorado para validar a candidatura.  
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17. A minha universidade entrou em greve e os semestres ficaram mais curtos. 
Eles contam como semestres normais? 
O requisito é que até o final de dezembro 2021 pelo menos 4 semestres devem ser 

concluídos. Os semestres curtos contam normalmente como semestres.  

 

18. Já completei todos os créditos do meu curso, mas vou me formar somente 
depois de março de 2022. Como vocês procedem? 
Se não é possível reconhecer a data da formação facilmente no histórico escolar, 

será preciso uma confirmação da universidade com a data de formação do candidato.  

 

19. Já participei do Winterkurs e quero participar de novo. É possível?  
Você pode ser escolhido para o Winterkurs uma vez em três anos. Se você foi para 

Alemanha em 2019 ou antes, você pode se candidatar de novo.  

 

20. Eu sou brasileiro, mas moro na Alemanha. Posso me candidatar? 
No momento da inscrição, os candidatos não podem estar residindo há mais de 15 

meses na Alemanha ou em outro país. 

 

21. Não fui selecionado no último Winterkurs. Posso me candidatar de novo? 
Sim, é possível se candidatar de novo.  

Critérios da seleção  
22. Quais são os critérios da seleção? 

Os critérios da seleção mais importantes são: 

▪ Trajetória acadêmica 

▪ Conhecimentos de alemão 

▪ Motivação e inserção do Winterkurs na vida acadêmica e profissional do 

candidato 

Os documentos 
23. Os documentos devem ser enviados em qual língua? 

Os documentos que não são especificamente pedidos em alemão podem ser em 

português. Entretanto, o DAAD se reserva o direito de solicitar esses documentos 

também traduzidos em algum momento depois da inscrição. Nesse caso, os 

candidatos serão avisados. 

 

24. É necessário enviar documentos originais? 
Não é necessário enviar os documentos pelo correio. Faça simplesmente o upload 

dos documentos no DAAD Portal. Todo o processo de inscrição será online. 

Formulário online: ”Bewerbungsformular”/ “Application Form” 
25. Como devo proceder com o formulário online? 

É necessário fazer um download do formulário para preenchê-lo. Depois, basta salvar 

o documento preenchido em seu computador e fazer um upload no mesmo lugar 

onde foi feito o download do formulário. O sistema avisará se o formulário não foi 

preenchido completamente.  
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26. Como devo preencher os itens 6, 7, 8 e 10 do formulário “Application Form” / 
“Bewerbungsformular”? 

 

INGLÊS 

6. Secondary school * 

Type of qualification * Escrever Ensino Médio 

Date * Data de conclusão do Ensino Médio 

City / Province * Lugar onde foi feito o Ensino Médio 

Result * Escrever Approved 

Length of school attendance 
from * 

 
Data de entrada na escola (ensino médio) 

to * Data de conclusão da escola (ensino médio) 

7. Completed examinations (if applicable) (*) 

Institution Universidade em qual já foi concluída uma 
graduação ou um mestrado 

Period: 
from 

 
Data de começo do curso concluído 

to Data final do curso concluído 

Subject group Área de estudo concluída, escreva a que mais se 
aproxima da sua área 

Subject Disciplina concluída, escreva a que mais se 
aproxima da sua disciplina 

Type of exam Bachelors, Masters, MBA, LLM, Postgraduate 
qualification (seleção) 

Result Nota final do curso concluído 

new entry Clica se tiver mais do que um curso concluído para 
gerar mais um campo no formulário  

8. Current/last home Institution 

Institution * Universidade atual 

Type study programme * 
 

Nome do seu curso de estudo atual, pode ser em 
português 

Major * 
Subject group * 

 
Área principal de estudo atual  

Subject * Disciplina principal do curso atual 

2nd subject 
Subject group 

 
Não precisa ser preenchido 

Subject Não precisa ser preenchido 

3rd subject 
Subject group 

 
Não precisa ser preenchido 

Subject Não precisa ser preenchido 

10. Will you be supported in the desired funding period in a DAAD project or 
are you working in a funded project? * 

 Escolher none 
 

 

ALEMÃO 

6. Sekundarschule * 

Art des Abschlusses * Escrever Ensino Médio 

Datum * Data de conclusão do Ensino Médio 

Ort/Provinz * Lugar onde foi feito o Ensino Médio 

Ergebnis * Escrever Bestanden 
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Dauer des Schulbesuchs 
von * 

 
Data de entrada na escola 

bis * Data de conclusão da escola 

7. Bisher abgelegte Examina (falls zutreffend) (*) 

Institution Universidade em qual já foi concluída uma 
graduação ou um mestrado 

Zeitraum: 
von 

 
Data de começo do curso concluído 

bis Data final do curso concluído 

Fächergruppe Área de estudo concluída, escreva a que mais se 
aproxima da sua área 

Studienfach Disciplina concluída, escreva a que mais se 
aproxima da sua disciplina 

Art des Examens Bachelors, Masters, MBA, LLM, Postgraduate 
qualification (seleção) 

Ergebnis Nota final do curso concluído 

neuer Eintrag Clica se tiver mais do que um curso concluído para 
gerar mais um campo no formulário  

8. Derzeitige/letzte Herkunftshochschule/-institution * 

Institution * Universidade atual 

Art des Studiengangs* Nome do seu curso de estudo atual, pode ser em 
português 

Hauptfach * 
Fächergruppe * 

 
Área principal de estudo atual  

Fach * Disciplina principal do curso atual 

2. Fach 
Fächergruppe 

 
Não precisa ser preenchido 

Fach Não precisa ser preenchido 

3. Fach 
Fächergruppe 

 
Não precisa ser preenchido 

Fach Não precisa ser preenchido 

10. Werden Sie im gewünschten Förderzeitraum in einem DAAD-Projekt 
gefördert oder arbeiten Sie in einem geförderten 

Projekt mit? * 

 Escolher nein 

 

Curriculum Vitae 
27. O Curriculum Vitae deve estar em qual língua e formato? 

O CV deve ser em alemão e de forma tabular. Não divulgaremos um modelo do CV. 

Recomendamos o modelo de CV europeu. O currículo Lattes não será aceito. 

 

28. Posso mandar meu CV Lattes? 
O currículo Lattes não será aceito. Por favor, envie o seu CV em alemão e de forma 

tabular. 

 

29. Existe modelo do CV de forma tabular? 
Não divulgamos um modelo do CV. Mas deve ser de forma tabular e em alemão. 
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Carta de motivação  
30. O que eu escrevo na carta de motivação? 

A carta de motivação serve para entender os motivos que levaram o candidato a 

decidir pela candidatura. Ela deve curta e objetiva. É importante não repetir 

literalmente o conteúdo do CV. No entanto, os pontos mais relevantes do currículo 

podem ser destacados na carta, fazendo uma relação com o seu propósito de estudar 

na Alemanha.  

 

De forma sucinta, responda a essas perguntas na carta de motivação: 

▪ Por que você escolheu o programa? 

▪ O que você espera dos estudos na Alemanha em termos profissionais e 

pessoais? 

 

Não esquecer de assinar à mão. 

 

Leia as nossas dicas para escrever uma boa carta de motivação: 

www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-de-

motivacao 

 

31. A carta de motivação deve ser em qual língua e formato? 
A carta de motivação deve ser em alemão e ter até uma página e meia. O conteúdo 

é mais importante do que o formato. Não divulgaremos um modelo da carta de 

motivação, mas leia as nossas dicas para escrever uma boa carta de motivação: 

www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-de-

motivacao 

Comprovante de matrícula 
32. Esse comprovante deve ser de que forma? 

O comprovante de matrícula regular deve ser de um curso de graduação ou pós-

graduação de uma Instituição de Ensino Superior no Brasil. Pode ser usado um 

comprovante impresso do sistema online da universidade. Mas se não tiver como 

gerar essa impressão, o comprovante deve ser pedido diretamente na própria 

universidade.  

Histórico escolar e CR 
33. Como deve ser o histórico escolar? 

O histórico escolar deve ser submetido no portal do DAAD com todas as matérias 

concluídas e as notas dessas matérias com Coeficiente de Rendimento (CR) médio 

indicado. Pode ser em português e simplesmente impresso do sistema online da sua 

faculdade. Ele serve sem assinatura e carimbo. 

 

34. Quais históricos escolares devem ser submetidos? 
Estudantes da graduação devem submeter o histórico atual com as notas obtidas até 

a data da candidatura. Estudantes do mestrado devem submeter o histórico atual do 

mestrado e da graduação, estudantes do doutorado devem submeter o histórico atual 

do doutorado, assim como os históricos da graduação e do mestrado. Estudantes 

fazendo uma segunda graduação devem submeter o histórico atual e o da primeira 

graduação. 

http://www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-de-motivacao
http://www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-de-motivacao
http://www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-de-motivacao
http://www.daad.org.br/pt/2017/08/04/dicas-do-daad-para-escrever-uma-boa-carta-de-motivacao
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35. O CR de qual histórico escolar será considerado na seleção? 
O CR considerado na seleção é o referente aos estudos atuais, mas exigimos 

também o envio dos históricos dos estudos anteriores, a fim de que possamos avaliar 

a manutenção do nível das notas ao longo da carreira acadêmica. 

 

36. O que quer dizer a explicação do sistema de cálculo do CR? 
Como muitas universidades têm/possuem um sistema diferente de avaliar o CR ou a 

nota média, é necessário incluir uma pequena explicação sobre o sistema de cálculo 

da própria universidade. Muitas universidades emitem um documento com uma 

explicação ou, em alguns casos, no próprio documento do CR, caso seja solicitado 

pelo candidato. Caso não seja possível obter uma explicação da universidade, é 

aceita, também, uma explicação própria feita pelo candidato, acompanhando o 

documento referente ao CR. Essa explicação deve ter uma página, no máximo. Favor 

não enviar a regulamentação completa do curso. 

 

37. A minha universidade não emite um CR / uma nota média. O que eu faço? 
Se a universidade não oferece um CR automaticamente, por favor, pergunte como é 

feita a avaliação dos estudantes. No caso de não existir CR ou nota média, é possível 

submeter as notas individuais do histórico escolar. 

 

38. A minha universidade não trabalha com notas numéricas, mas com conceitos. 
Como devo proceder? 
A universidade deve informar quais são as notas numéricas respectivas desses 

conceitos – deve existir uma conversão. É importante pedir uma explicação da 

universidade sobre como é feito o cálculo da nota média ou CR. Essa explicação 

deve estar incluída em sua candidatura. 

 

39. Meu CR está abaixo de 8,0. Posso me candidatar? 
O CR é um critério muito importante na seleção do Winterkurs. Podem se candidatar 

pessoas com médias um pouco abaixo de 8,0. Mas, claro, que não há garantia de 

que a nota média não será/ se tornará um motivo para possível eliminação.  

 

40. Candidatos de algum curso podem apresentar CR abaixo de 8,0? 

Sim, para cursos na área de Engenharia será aceito CR médio igual ou acima de 

7,5 ou grau equivalente. 

Diplomas da graduação e pós-graduação 
41. Quais diplomas devem ser submetidos? 

Se aplicável, devem ser submetidos todos os diplomas de graduação e de pós-

graduação concluídos até o momento da candidatura para a bolsa.  

Certificado de conhecimento de alemão  
42. Qual é o nível mínimo de alemão necessário para me candidatar para a bolsa? 

É necessário ter um conhecimento de língua alemã de, no mínimo, nível B1. 
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43. Quais certificados de conhecimento de alemão são aceitos? 
Como as atuais restrições impostas pela pandemia inviabilizam a realização 

presencial do teste onSET, o DAAD oferecerá o teste de língua online como parte do 

processo de inscrição. No edital os candidatos encontrarão o link para o onSET – o 

login deverá ser feito usando o número PKZ (gerado no processo de candidatura no 

DAAD Portal) e seus dados pessoais. Ao final, o(a) candidato(a) não recebe um 

certificado, mas será informado(a) qual foi o nível alcançado. O resultado é 

transmitido automaticamente para o DAAD. A realização do teste é obrigatória 

para todos os candidatos.  

Não é necessário enviar pelo DAAD Portal outros documentos comprobatórios 

do domínio do alemão. Quem desejar, no entanto, pode fazer o upload deles no 

portal. Para a candidatura estar completa conta a realização do teste onSET 

online depois da inscrição no DAAD portal por meio do link disponibilizado no 

edital. 

 

44. Onde eu posso fazer o teste onSET online? 
No edital os candidatos encontrarão o link para o onSET – o login deverá ser feito 

usando o número PKZ (gerado no processo de candidatura no DAAD Portal) e outros 

dados pessoais. Ao final, o(a) candidato(a) não recebe um certificado, mas será 

informado(a) qual foi o nível alcançado. Assim, NÃO é necessário carregar o 

resultado do teste de língua no Portal DAAD.  

 

45. Como eu faço o teste onSET? 
Tenha por favor o seu número de identificação pessoal DAAD (PKZ) à mão. O seu 

DAAD-PKZ é um número de 8 dígitos que começa com um 9. Você o receberá 

quando fizer a sua candidatura no Portal DAAD. Por isso, deve-se primeiro submeter 

a candidatura no Portal DAAD e depois fazer o teste de língua. O prazo final é 23:59, 

fuso horário da Alemanha, do dia 31 de agosto. Por favor note que só pode fazer o 

teste de língua uma vez. NÃO é necessário carregar o resultado do teste de língua 

no Portal DAAD. Leia também as instruções para participantes do onSET: DIALANG-

Prüfungsteil (daad.de) 

 

46. Quanto tempo demora para sair o resultado do onSET? 
O resultado do teste sai na hora. O (a) candidato (a) não recebe um certificado, mas 

será informado(a) qual foi o nível alcançado.  

 

47. Haveria isenção de taxa de inscrição no onSET online para concorrentes do 
Winterkurs? 

O onSET online é feito gratuitamente para os candidatos do Winterkurs. 

A Candidatura 
48. Como funciona a candidatura para a bolsa? 

A candidatura é realizada totalmente online por meio do DAAD Portal. 

 

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/210719_onset_anleitung_daad.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/210719_onset_anleitung_daad.pdf
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49. Qual é o prazo para a candidatura online? 
A inscrição com todos os documentos solicitados e o teste onSET realizado deve ser 

feito online pelo DAAD Portal entre o dia 20 de julho e 31 de agosto 2021, até às 

23:59, fuso horário da Alemanha. 

 

50. Perdi o prazo. Posso enviar a minha candidatura ainda? 
Não é possível enviar documentos ou fazer o teste onSET depois do prazo. O prazo 

para a inscrição online é o dia 31 de agosto, às 23:59 horas (horário na Alemanha).  

 

51. Um documento não ficará pronto dentro do prazo. Posso enviar depois?  
Não é possível enviar documentos depois do prazo. O prazo para a inscrição online 

é o dia 31 de agosto, às 23:59 horas (horário na Alemanha).  

 

52. Onde eu faço a inscrição online?  
A inscrição é feita no DAAD Portal portal.daad.de 

 

Fazer o login no Portal, depois ir para: 

Em alemão: Personenförderung → Bewerbung 

Em inglês: Personal Funding → Application 

 

Depois, procurar por Hochschulwinterkurs / University Winter Course e seguir os 

passos da inscrição. 

 

Outra opção seria clicar no botão verde do edital em inglês ou alemão (Bewerbung 

einreichen/ submitting an application) 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?detail=50046485&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_ca

mpaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland 

 

53. Quais os documentos necessários para a candidatura online? 
▪ Formulário que deve ser preenchido online: 

“Application Form” / ”Bewerbungsformular” 
▪ Curriculum Vitae (em alemão e em formato tabular) 
▪ Carta de motivação escrita pelo candidato, expressando seu interesse pelo curso 

e suas perspectivas pessoais e profissionais (em alemão). Não esquecer de datar 
e assinar à mão. 

▪ Comprovante de matrícula regular no curso de graduação ou pós-graduação de 
uma Instituição de Ensino Superior brasileira. 

▪ Histórico escolar da graduação, com Coeficiente de Rendimento (CR) médio 
indicado. É necessário incluir uma pequena explicação sobre o sistema de cálculo 
do Coeficiente de Rendimento ou da Média Ponderada, ou seja, a média de todas 
as notas obtidas pelo candidato na universidade. 

- Caso o candidato esteja cursando a 2ª graduação, é necessário o envio 
dos dois históricos e do diploma da primeira graduação 

- Caso o candidato esteja cursando mestrado ou doutorado, é necessário, 
também, o envio do histórico da graduação ou da pós-graduação 

▪ Diplomas da graduação e pós-graduação (se aplicável). 

54. O DAAD Portal não está funcionando/ tenho problemas técnicos. 
Se você tem problemas técnicos no Portal, por favor, envie um e-mail em inglês ou 

em alemão para portal@daad.de. 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50046485&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_campaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50046485&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_campaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50046485&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_campaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland
mailto:portal@daad.de

