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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

Apresentador
Notas de apresentação




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



Orientador ou Programa Estruturado de Doutorado 
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 www.phd-germany.de

 www.research-in-germany.de

 www.hochschulkompass.de

 Rede de contatos acadêmicos

 Referências bibliográficas
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info@daad.org.br
www.daad.org.br

www.facebook/DAADBrasil
www.daad.org.br/pt/newsletter

Muito obrigado!
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