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O DAAD é...

• a maior organização de fomento a 

mobilidade internacional do mundo.

• uma associação sem fins lucrativos que 

representa universidades, institutos de 

pesquisa e associações estudantis pela 

internacionalização do ensino e da pesquisa. 

• Uma ponte para parcerias universitárias com 

uma rede de contatos mundial.
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A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o vínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

A Rede DAAD: Escritórios Regionais, Centros de Informação, Pontos de 
Informações, DWIH, Leitorados
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Bolsistas estrangeiros e alemães do DAAD
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Fomento de estudantes, pesquisadores e artistas vindos da 
Alemanha e do mundo todo (1950 a 2020)

1.600.000
Bolsistas da Alemanha

1.090.000
Bolsistas do exterior
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Ranking Internacional 2021
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Top 10 Places in the World
to Study Abroad - 2021

Top 10 Places in Europe to 
Study Abroad - 2021
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10 bons motivos para estudar ou pesquisar na Alemanha
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Não é possível exibir esta imagem. Não é possível exibir esta imagem. n Possibilidade de estudar em inglês enquanto 
aprende alemão

n Taxas baixas ou sem taxas 

n Universidades Top Ranking

n Viajar pela Europa com um visto de estudante
n Inúmeros cursos em todas as áreas do 

conhecimento

n Programas de estudo reconhecidos globalmente
n Custos de vida acessíveis

n Oportunidades de trabalho para estudantes 
internacionais

n Excelentes perspectivas acadêmicas e profissionais

n Comunidade internacional



Mapa de ensino superior alemão
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Não é possível exibir esta imagem.

■ 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
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O custo de vida para estudantes 
§ O custo de vida por mês: 750 -950 

€

§ Moradia – em residência estudantil 
ou repúblicas (WG): 250 - 500 €

§ Alimentação – cantinas 
universitárias e supermercados 
com preços acessíveis

§ Telefone, internet, TV: 30-50 €

§ Seguro Saúde: 80 €

§ Taxa semestral: 120 – 350 € 

Não é possível exibir esta imagem.



Onde eu encontro informações?

www.study-in-germany.de

Não é possível exibir esta imagem.

www.hochschulkompass.de

Não é possível exibir esta imagem.



Programas DAAD Brasil
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Idioma e Cultura
Alemã

Professores e
pesquisadores

Master e
Especialização

Doutorado

•Curso de Inverno 
(Hochschulwinterkurs) 

Língua e Cultura Alemãs

•Pleno
•Sanduíche (duas modalidades)
•Cotutela
•Auxílio para doutorandos com 
bolsa nacional (CAPES e algumas 
FAPs)

•EPOS 
Desenvolvimento sustentável

•HELMUT SCHMIDT 
Políticas Públicas e Boa 

Governança
ARTES 

Arquitetura; Música; Artes 
Cênicas/ Dança; Artes 

Plásticas/ Cinema/ 
Design/Comunicação Visual

•Estadias de pesquisa
•Excursões científico-
pedagógicas com grupo de 
estudantes
•Professores visitantes



Hochschulwinterkurs
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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

Curso de seis semanas de
aperfeiçoamento da língua e 

imersão na cultura alemã

Benefícios

n Auxílio para curso 
e custo de vida

n Auxílio para passagem aérea

n Seguro-saúde

daad.org.br/winterkurs

Não é possível exibir 
esta imagem.



Programa Helmut Schmidt
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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

n Bolsa Mensal

n Auxílio para passagem aérea

n Seguro-saúde

n Curso preparatório de alemão

daad.org.br/helmutschmidt



Programa Helmut Schmidt
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Cursos de Políticas Públicas e Boa Governança

Requisitos

• Graduação na área

• Rendimento acadêmico excelente

• Engajamento social e politico

• Proficiência em inglês ou alemão

Áreas

n Ciências Sociais

n Ciências Políticas

n Direito

n Administração Pública

n Economia

n Áreas afins

daad.org.br/helmutschmidtInscrições diretamente nas universidades alemãs



Programa EPOS
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Cursos de Pós-graduação relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável

Cursos de pós-graduação em cooperação 
com várias faculdades alemãs:

• Master (12-24 meses)

• PhD (36-38 meses)

Benefícios

n Bolsa Mensal

n Auxílio para passagem aérea

n Seguro-saúde

n Curso preparatório de alemão

daad.org.br/epos
daad.de/development



Programa EPOS
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Cursos de Pós-graduação relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável

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

Requisitos

n Graduação na área

n Rendimento acadêmico excelente

n Experiência Profissional (≥ 2 anos)

n Conhecimento de inglês ou alemão

daad.org.br/epos
daad.de/development

Inscrições diretamente nas 
universidades alemãs



Estudo na Alemanha fontes de informação

• MyGuide
• descubra o programa de graduação adequado

myguide.de/en

• Rankings das universidades
• ranking.zeit.de/che/en

• Base de dados de requisitos de admissão
• conheça os requisitos para o programa de graduação desejado

• daad.de/admission-requirements
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Estudo na Alemanha fontes de informação
§ Base de dados de bolsas de estudos

Diversas bolsas para financiar estudos, ensino e pesquisa: 
daad.de/scholarships

§ Programas Internacionais
Programas de doutorado, mestrado e bacharelado na Alemanha
internacionalmente orientados. 

daad.de/international-programmes

§ Cursos de curta duração e cursos de idiomas
daad.de/summerschools

§ Estágios na Alemanha: 

daad.de/internship
daad.de/wer-wir-sind 25.04.22 18
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Apoio para viagens de grupos de estudantes
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Apoio a viagens para a Alemanha de até 12 
dias para grupos de até 15 estudantes de 
universidades brasileiras

Objetivo: conhecer instituições acadêmicas 
e organizações alemãs relacionadas à área 
de estudos, com a orientação de um(a) 
professor(a) universitário

Benefícios

n Auxílio para passagem aérea

n Diárias para os membros do grupo

daad.org.br/viagem_estudos

Três chamadas ao ano

1º de fevereiro para viagens até 1º de junho
1º de maio para viagens até 1º de setembro
1º de novembro para viagens até 1º de março



Bolsas de estudo e pesquisa

daad.de/wer-wir-sind 25.04.22 20

Para informação sobre oportunidades de 
financiamento para:

§ Graduandos

§ Mestrandos

§ Doutorandos

§ Professores

funding-guide.de

Não é possível exibir esta imagem.

daad.org.br/bolsas



Saiba mais e fale conosco
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Assine nossa newsletter!
www.daad.org.br/pt/newsletter
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http://daad.org.br

@DAADBrasil

info@daad.org.br
daad_sao_paulo@daad.org.br

@daad_worldwide
@daadbrasil
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Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Kennedyallee 50
53175 Bonn

www.daad.de
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit
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Francine Camelim, Giulia Bertoli Miraglia
Atendimento em São Paulo
Daad_sao_paulo@daad.org.br
info@daad.org.br


