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Mapa do Ensino Superior Alemão

◼ 106 universidades (Universität) 

e universidades técnicas 

(Technische Universität - TU)

◼ 246 universidades de ciências 

aplicadas (Fachhochschule ou 

Hochschule - FH)

◼ 53 escolas de música e arte 

(Kunsthochschule - KH, 

Musikhochschule - MH)

Mais de 90% das vagas são 

oferecidas em instituições 

públicas



Panorama de financiamentos individuais

Idioma e 
cultura 
alemã

Master e

especialização 

Doutorado

• Curso de Inverno (Hochschulwinterkurs) 
Língua e Cultura Alemãs

• EPOS 
Desenvolvimento sustentável 

• HELMUT SCHMIDT 
Políticas Públicas e Boa Governança

• ARTES 
Arquitetura; Música; Artes Cênicas/ 
Dança; Artes Plásticas/ Cinema/ 
Design

• Integral

• Sanduíche (duas modalidades)

• Cotutela

• Auxílio para doutorandos com 
bolsa nacional (CAPES e algumas 
FAPs)

Professores, 
pesquisadores

• Estadias de pesquisa

• Excursões científico-
pedagógicas com grupo de 
estudantes

• Professores visitantes



Hochschulwinterkurs
Curso intensivo de língua e cultura alemãs

Bolsas para estudantes de todas as 

áreas que tenham:

◼ Matrícula em curso de graduação, 

mestrado ou doutorado ≥ 4 

semestres de curso universitário 

concluídos

◼ Rendimento acadêmico excelente 

CR ≥ 8,0

◼ Alemão intermediário ≥ B1

Benefícios

◼ Auxílio para curso 

e custo de vida

◼ Auxílio para passagem 

aérea

◼ Seguro-saúde

Curso de seis semanas de

aperfeiçoamento da língua e 

imersão na cultura alemã

daad.org.br/winterkurs



Programa Helmut Schmidt 
Cursos de Políticas Públicas e Boa Governança

Cursos de pós-graduação em 

cooperação com várias faculdades 

alemãs: 

Master (12-24 meses):

◼ Políticas públicas e gestão pública

◼ Desenvolvimento e governaça

◼ Economia pública, Direito e Política

◼ Gestão de organizações sem fins 

lucrativos

◼ Governança democrática e 

Sociedade civil 

◼ Governança e políticas públicas

Benefícios

◼ Bolsa mensal

◼ Auxílio para passagem 

aérea

◼ Seguro-saúde

◼ Curso preparatório de 

alemão

daad.org.br/helmutschmidt



Programa Helmut Schmidt 
Cursos de Políticas Públicas e Boa Governança

Requisitos

◼ Graduação na área

◼ Rendimento acadêmico 

excelente

◼ Engajamento social e político

◼ Proficiência em inglês 

(ou alemão)

Áreas 

◼ Ciências Sociais

◼ Ciências Políticas

◼ Direito

◼ Administração Pública

◼ Economia

◼ áreas afins 

inscrições diretamente nas universidades alemãs



Programa EPOS 
Cursos de Pós-graduação relacionados ao Desenvolvimento Sustentável 

Cursos de pós-graduação em 

cooperação com várias faculdades 

alemãs:

◼ Master (12-24 meses)
Diversas áreas

◼ PhD (36-38 meses)
Áreas: Cooperação para o 

Desenvolvimento, Matemática, e 

Ciências Agrícolas e Florestais

Benefícios

◼ Bolsa mensal

◼ Auxílio para passagem 

aérea

◼ Seguro-saúde

◼ Curso preparatório de 

alemão

daad.org.br/epos



Programa EPOS 
Cursos de Pós-graduação relacionados ao Desenvolvimento Sustentável 

Requisitos

◼ Graduação na área

◼ Rendimento acadêmico excelente 

◼ Experiência profissional 

(≥ 2 anos)

◼ Conhecimentos de inglês 

(ou alemão)

Áreas 

◼ Ciências Econômicas/ Administração/ 

Economia Política

◼ Cooperação para o Desenvolvimento

◼ Engenharia e disciplinas afins

◼ Matemática

◼ Planejamento Urbano e Regional

◼ Ciências Agrícolas e Florestais

◼ Ciências Naturais e do Meio Ambiente

◼ Medicina e Saúde Pública

◼ Ciências Sociais, Educação e Direito

◼ Ciências das mídias

inscrições diretamente na universidade alemã



Programa de Arquitetura, Artes Cênicas/Dança, Artes 

Plásticas/Cinema/Design e Música

Cursos de pós-graduação em faculdades 

públicas ou reconhecidas pelo governo 

alemão (staatlich anerkannt): 

◼ Master (24 meses)

◼ Especialização (12 meses)

Benefícios

◼ Bolsa mensal

◼ Auxílio para passagem aérea

◼ Seguro-saúde

◼ Curso preparatório de alemão

daad.org.br/artes

Escolha e inscrição no curso são 

responsabilidades dx candidatx

>>>  study-in-germany.de >>> 

Myguide.de  



Programa de Arquitetura, Artes Cênicas/Dança, Artes 

Plásticas/Cinema/Design e Música
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Requisitos

◼ Graduação na área específica

◼ Excelente habilidade artística

◼ Aprovação no curso

◼ Conhecimentos de inglês (ou 

alemão)

Procedimentos paralelos:

> Candidatura à bolsa do 

DAAD 

> Candidatura ao curso da 

faculdade

daad.org.br/artes
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Doutorado Pleno

Doutorado Sanduíche
(duas modalidades)

Doutorado Sanduíche 
com Cotutela

Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado na Alemanha 
(CAPES/DAAD)

Benefícios

◼ Bolsa mensal

◼ Auxílio para passagem 

aérea

◼ Seguro-saúde

◼ Curso preparatório de 

alemão

Concessão pela Capes e pelo 

DAAD, de acordo com 

orçamento e exigências de 

cada agência



Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado 
(CAPES/DAAD)

Doutorado Pleno 
(até 3 ou 4 anos)

Execução 
completa e 
defesa da 

tese na 

Alemanha

Doutorado Sanduíche/ 
Curto

(7 – 24 meses)

Parte da 
pesquisa de 
doutorado na 

Alemanha

Doutorado Sanduíche 
com Cotutela

(18 – 24 meses)

Pesquisa em 
ambos os 

países 
→ Dupla 
titulação

daad.org.br/doutorado

Objetivo: formar acadêmicos e profissionais de alto nível e fortalecer a 

cooperação científica entre Alemanha e Brasil



Auxílio para doutorandos com bolsas nacionais

Financiamento complementar à bolsa 

no Brasil, em cooperação com Capes e 

agências de fomento estaduais (FAPs)

◼ Duração de 2 a 6 meses

◼ Sem a interrupção da bolsa 

nacional e sem alteração do prazo 

máximo da bolsa

◼ Objetivo: viabilizar parte da 

pesquisa da tese em universidade, 

instituto de pesquisa, laboratório ou 

biblioteca na Alemanha

Benefícios

◼ Auxílio mensal

◼ Auxílio para passagem 

aérea

◼ Seguro-saúde

Prazo de candidaturas para 

2020 ainda não definido.

daad.org.br/auxilio



daad.org.br/encontrar-financiamento
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Muito obrigada!
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info@daad.org.br

www.daad.org.br

www.facebook/DAADBrasil

www.daad.org.br/pt/newsletter


