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ORIENTAÇÕES PARA CANDIDATURA – HOCHSCHULWINTERKURS 2022 
Passo a passo 

 
 

1. Acesse a página do programa no site do DAAD Brasil e entre no link do edital:  

 
2. Após ler atentamente todos os requisitos e orientações, clique em Bewerbung 

einreichen. 
 

 

http://www.daad.org.br/winterkurs
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=50046485&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_campaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland
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3. Selecione o país de origem (Brasilien) e o nível de estudo no qual você se 
encontra.  
Studierende: aqueles que cursam a graduação  
Graduierte: mestrandos  
Doktoranten: doutorandos 
 
Em seguida, clique em Bewerbung anzeigen/Show application. 

 
 

4. Role a tela para baixo e clique em Zum Bewerbungsportal/To the application 
portal. O site redicionará o candidato ao DAAD Portal.  
 

 
*Nota: O portal pode estar congestionado no momento do acesso e demorar para 
carregar. 



Rua Professor Alfredo Gomes 37 – Botafogo – 22251–080 Rio de Janeiro – RJ  
T: (55) 21 2553-3296 – www.daad.org.br 

5. Faça seu login no DAAD Portal com seu endereço de e-mail e senha. Caso você 
ainda não tenha se registrado, faça-o agora. Você receberá um e-mail de 
confirmação, ao qual é necessário responder.  

 
*Para informações sobre como se registrar no portal, acesse as orientações 
disponíveis em alemão e inglês aqui.  
 
 

6. Já dentro do DAAD Portal, acesse Personenförderung, e em seguida, 
Bewerbung. O curso Hochschulwinterkurs já estará selecionado. Basta inserir os 
dados do país de origem (Brasilien) em Angebotsland e Deutschland em 
Zielland. Em seguida, clique em Weiter. 
 

https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/en.html
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7. Baixe o formulário e preencha-o. Atenção: é necessário obter o Adobe 

Acrobat Reader para o que o formulário possa ser visualizado e preenchido 
devidamente. 

 
7.1 Com o formulário baixado, abra-o com o Adobe Acrobat Reader. No tópico 
1, preencha os seus dados pessoais. Mais abaixo, no ponto 2, preencha com 
Brasilien e insira outro país somente se você reside atualmente fora do Brasil.  
 
*Nota: os dados inseridos são fictícios.  
 

 
7.2 Em seguida, no ponto 3, insira seu endereço e e-mail. 
7.3 No ponto 4, insira um contato de emergência (opcional) 
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7.4 No ponto 5, escolha por ordem de preferência os cursos oferecidos pelo 
DAAD. Lista completa dos cursos com descrições aqui.  
 

 
Atenção: A alocação final dos candidatos será feita pelo DAAD. O DAAD 
tenta atender a todas as solicitações, mas nem sempre isso é possível.  
 

 
7.5  No ponto 6, preencha os dados do seu Ensino Médio. Preencha o ponto 7 

caso você já tenha outra titulação (graduação, mestrado, etc.) É possível 
adicionar outras titulações clicando em neuer Eintrag.  

 

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/daad_hochschulwinterkurse_2022_kursangebote.pdf
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7.6 No Ponto 8, preencha os dados da instituição de ensino da qual você faz parte 
atualmente.  

 

 

 

7.7 Preencha o ponto 9 caso você já tenha recebido ou receba atualmente 
alguma bolsa do DAAD ou de outra instituição. 
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7.8 Preencha o ponto 10 se você receberá uma bolsa ou trabalhará em algum 
projeto com fomento durante o período do Winterkurs (Janeiro e Fevereiro de 
2022). Preencha o ponto 11 caso você tenha a confirmação do recebimento 
de uma bolsa de outra instituição para o período do Winterkurs (Status 
gefördert) ou se você se inscreveu para alguma bolsa nesse mesmo período 
(Status beworben).  

 

 
 

7.9 Preencha o ponto 12 com os certificados de idiomas que você porventura 
tenha (outros que não o alemão). Caso você tenha algum certificado de 
idioma alemão, é possível inseri-lo. No entanto, este passo é opcional, já que 
todos os candidatos deverão comprovar o seu nível no teste onSET – Online 
(Ver detalhes ao final deste documento).  
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8. Depois de preencher o Bewerbungsformular, clique em Zum nächsten Schritt e 
faça o upload do formulário preenchido. O Portal testará automaticamente o 
preenchimento dos campos e avisará o candidato caso algum deles não tenha 
sido devidamente preenchido.  

 
 

9. Em seguida, faça o upload dos documentos necessários. Atenção: o portal 
aceita apenas documentos em formato PDF. O portal pode demorar para 
reconhecer o upload. Os documentos inseridos aparecerão na tabela ao final da 
página.  
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Ao terminar de fazer todos os uploads, clique em Weiter.  
 

 
 

10.  Leia atentamente os Termos e Condições, aceite-os e envie os documentos.  
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11. Finalize sua inscrição. 
 

 
 
 
 

12. Após fazer a sua inscrição, você deve realizar o teste onSET. Para fazê-lo, é 
necessário ter em mãos seu Personenkennziffer. Para encontrá-lo, acesse no 
DAAD Portal Personenförderung > Antragsübersicht > Persönliche Daten.  
 

 
 

13.  Antes de realizar o teste onSET, leia as orientações mais detalhadas neste link. Para 
fazer o teste, clique aqui ou acesse o edital do DAAD, onde o link também está 
disponível. 
 
 
 
 
 
 

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/210719_onset_anleitung_daad.pdf
https://www.onset.de/onset/teilnehmer/cTeilnehmerPortalMenu.do?target=newRegister&locale=de
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=50046485&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_campaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland
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Mais informações 
 

 
DAAD Escritório Regional Rio de Janeiro  
Rua Professor Alfredo Gomes, 37  
22251-080 Rio de Janeiro – RJ  
 
Caixa Postal 62564 22250-970 Rio de Janeiro – RJ  
 
Internet: www.daad.org.br  
E-mail: winterkurs@daad.org.br  
Telefone: (21) 2553-3296 
Para obter informações atuais consulte o site do DAAD: 
https://www.daad.org.br/winterkurs  
 

http://www.daad.org.br/
mailto:winterkurs@daad.org.br
https://www.daad.org.br/winterkurs

