
1

01.06.2020 | Escritório Regional DAAD Rio de Janeiro

Fabíola Gerbase



2



Por que estudar na Alemanha?
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◼ União de ensino e pesquisa em 

um sistema diversificado

◼ Teoria aliada à prática / 

cooperação universidade-indústria

◼ Excelente reputação do sistema 

de ensino superior

◼ Mais de 20 mil cursos e 2,8 

milhões de estudantes, sendo 

mais de 350.000 estrangeiros

◼ Ambiente multicultural e 

networking internacional



O que é o DAAD? 
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◼ Associação sem fins 

lucrativos, que reúne 241 

instituições de ensino 

superior alemãs e 103 

representações estudantis

◼ Promove cooperação e 

intercâmbio em todos os 

níveis acadêmicos e em 

todas as áreas de 

conhecimento



DAAD no mundo
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15 Escritórios Regionais

56 Centros de Informação

Central do DAAD e escritório de Berlim



DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico)
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Três áreas estratégicas

de atividade

EXPERTISE PARA 

COLABORAÇÃO 

ACADÊMICA

ESTRUTURAS PARA 

INTERNACIONALIZAÇÃO

BOLSAS E 

FOMENTO 

À PESQUISA



Fomento do DAAD em números

Apoiamos estudantes, pesquisadores e artistas 

da Alemanha e de outros países 

1.465.000
Alemães foram financiados

1.020.000
Estrangeiros foram financiados

(1950 – 2018)
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Bolsistas do DAAD em 2018

63.680
Estrangeiros financiados
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145.188
total geral de financiados

807
alemães estudando ou 

pesquisando no Brasil 

com bolsa do DAAD

1.288
brasileiros estudando ou 

pesquisando na Alemanha 

com bolsa do DAAD

No mundo todo: Alemanha x Brasil:
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◼ Bolsas para estudantes e pesquisadores 

◼ Informação sobre estudo e pesquisa na Alemanha

◼ Apoio à cooperação universitária e projetos bilaterais

◼ Professores visitantes em universidades brasileiras

◼ Realização de eventos e seminários

◼ Fomento da língua alemã

◼ Apoio a ex-bolsistas

DAAD no Brasil: linhas de ação



Panorama de bolsas do DAAD no Brasil
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Graduação

Pós-
graduação

Doutorado



Panorama de bolsas do DAAD no Brasil
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Graduação

Pós-
graduação

Doutorado

• Curso de Inverno (Winterkurs) 
Língua e Cultura Alemãs

• Pós-Graduação nas áreas 
de desenvolvimento 
sustentável (EPOS)

• Master em Políticas 
Públicas e Boa Governança 
(Helmut Schmidt)

• Especialização em 
Arquitetura; Música; Artes 
Cênicas/ Dança; Artes 
Plásticas/ Cinema/ Design

• Bolsas DAAD 
para doutorado integral, 
sanduíche ou cotutela

• Auxílio para 
doutorandos
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More information

• Studying in Germany, study opportunities, scholarships:

www.study-in.de/en

• Universities, study opportunities, contact addresses: 

www.hochschulkompass.de/en

• International Offices at universities throughout Germany: 

www.daad.de/aaa

• Scholarship database: www.funding-guide.de

• International programmes: www.daad.de/international-programmes

• Social, financial and organisational aspects:

www.international-students.de/en

Links

http://www.study-in.de/en
http://www.hochschulkompass.de/en
http://www.daad.de/aaa
http://www.funding-guide.de/
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.international-students.de/en
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Muito obrigada! Vielen Dank!

Assine nossa newsletter: 

www.daad.org.br/pt/newsletter

www.daad.org.br

@DAADBrasil


