EDITAL
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Atividades Culturais
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Bolsas para mestrado ou doutorado na
Alemanha
Prazo de inscrição: 28 de março de 2021

A Fundação Konrad Adenauer na Alemanha oferece bolsa integral para um mestrado, um
doutorado ou uma estadia de pesquisa de três semestres no mínimo em uma instituição de
ensino superior alemã.
O público-alvo é formado por estudantes de cidadania brasileira engajados social e/ou
politicamente de todas as áreas científicas1, com até 30 anos de idade e que possam comprovar
domínio da língua alemã no nível B2 do Quadro Europeu de Referência. Desempenho acadêmico
de excelência e comprometimento em prol da democracia, do pluralismo e dos direitos humanos
são também esperados.
Além do apoio financeiro, nossos bolsistas beneficiam-se principalmente de:
•

acesso a uma rede internacional sólida com mais de 14.000 especialistas dentre
bolsistas e ex-bolsistas da Fundação Konrad Adenauer;

•

oferta extensa em seminários exclusivos e a possibilidade de organização de workshops
e eventos independentes;

•

assessoria personalizada durante seus estudos e para o planejamento de carreira pelos
responsáveis no apoio a estrangeiros e pelos docentes associados nas universidades.

Por favor, encaminhe a sua aplicação até o dia 28 de março de 2021 a
stipendien.lateinamerika@kas.de
Endereço de contato: stipendien.lateinamerika@kas.de
Mais informações (em alemão) sobre o processo seletivo encontram-se aqui:
https://www.kas.de/de/web/begabtenfoerderung-und-kultur/auslaendische-studierende

1 Cursos em escolas técnicas de ensino superior e universidades podem ser financiados. Estão excluídos estudos de
graduação e pós-graduação do tipo „sanduíche“, além de cursos na área de saúde (medicina, odontologia, etc.).

O programa de bolsas da Fundação Konrad Adenauer é financiado com recursos da República Federal da Alemanha.
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Documentos de candidatura
Mestrado
Além do formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, deve-se incluir:
•
•
•
•
•
•
•

carta de motivação (máx. de 1,5 página) em alemão ou inglês;
currículo em alemão de forma tabular;
fotocópias do/s diploma/s de graduação com histórico de notas assim como das
traduções ao alemão desses2;
parecer (carta de recomendação) em inglês por um/a professor/a universitário/a sobre a
qualificação técnica;
parecer (carta de recomendação) em inglês por alguém que possa confirmar a adequação
pessoal; esse parecer deve ser emitido por uma segunda pessoa, ou seja, não pode ser
quem assina pela qualificação técnica;
comprovante de atividade/s voluntária/s;
comprovante de proficiência em língua alemã no nível B2 (B1 no mínimo para o momento
da inscrição3) do Quadro Europeu de Referência.

Doutorado
Para a aplicação à bolsa para o doutorado, deve-se incluir adicionalmente:
•
•

•
•

justificativa detalhada do projeto de tese (esboço do problema, informações sobre a
abordagem metodológica escolhida, além de plano e cronograma de trabalho);
parecer (carta de recomendação) em inglês por um/a professor/a universitário/a sobre o
projeto de tese, a qualificação técnica e a adequação pessoal; caso a aceitação de
orientação emitida pelo/a docente na instituição de ensino superior alemã esteja já
disponível, uma fotocópia dessa carta deve também ser anexada;
um segundo parecer (carta de recomendação) em inglês por um/a professor/a
universitário/a sobre a qualificação técnica; esse parecer substitui aquele de confirmação
da adequação pessoal solicitado acima (na lista de documentos para o mestrado);
caso a comprovação para a admissão incondicional aos estudos de doutorado esteja já
disponível, uma fotocópia dessa carta emitida pela instituição de ensino superior alemã
deve também ser anexada.

Endereço de contato: stipendien.lateinamerika@kas.de

2 Para o processo de candidatura, é suficiente encaminhar fotocópias simples de diploma de graduação, histórico de
notas, demais comprovantes e cartas, inclusive traduções ao alemão. Documentos em inglês não precisam ser
traduzidos. Em caso de aprovação, as fotocópias dos documentos – com exceção dos pareceres – terão de ser
autenticadas em cartório. Originais dos diplomas e certificados, e das traduções, devem permanecer em mãos do/a
candidato/a.
3
No momento de iniciar o curso, o/a candidato/a deve comprovar o nível B2. Em casos excepcionais, a Fundação
Konrad Adenauer poderá vir a financiar um curso do idioma na Alemanha antes do começo dos estudos.

O programa de bolsas da Fundação Konrad Adenauer é financiado com recursos da República Federal da Alemanha.
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