
 

DAAD 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico  

 
   

Escritório Regional Rio de Janeiro  

 

Rua Presidente Carlos de Campos, 417 – 22231-080 Rio de Janeiro - RJ 

T : (55) 21 2553 3296  F : (55) 21 2553 9261  http://rio.daad.de 

 

Auxílio para estadias de pesquisa na Alemanha 
para doutorandas e doutorandos brasileiros 

2013 

 
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico/DAAD, em cooperação com a CAPES, o 
CNPq, FAPEMIG e FAPESP mantém um programa de auxílios para estadias de pesquisa 
na Alemanha para estudantes de doutorado com bolsas de estudo no país.  
 

Objetivo: Viabilizar a permanência de estudantes de doutorado brasileiros em 
universidades alemãs, institutos de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para pesquisas 
específicas, relevantes ao desenvolvimento da tese de doutorado, sem a interrupção da 
vigência da bolsa no país da agência brasileira. 
 
Duração: 2 a 6 meses 
 
Benefícios: 
por parte da agência brasileira: 

 Manutenção da bolsa de doutorado no país, no mesmo valor e sem alteração do prazo 
máximo de duração da mesma 

por parte do DAAD: 

 ajuda de custo de € 1.525,00 depositada na Alemanha com a primeira 
mensalidade do auxílio 

 seguro-saúde 

 auxílio mensal de € 350,00 
 
Requisitos 

 bolsa de doutorado no país de agência brasileira em modalidade que permita o 
afastamento para estudos no exterior. 

 Matrícula regular no curso de doutorado em uma universidade brasileira. 

 Recomendação do orientador brasileiro 

 Aceitação do orientador alemão da instituição alemã, mencionando o período da 
estadia. 

Observação: Doutorandos que já obtiveram bolsa de doutorado-sanduíche no exterior 
podem solicitar o auxílio em caráter excepcional e mediante justificativa especial. 

 
Inscrições no DAAD: Fluxo contínuo, com uma antecedência mínima de quatro meses. 
 
 
 
 
 
 
O período da estadia deve ser fixado em meses completos (ex.: 01.10 – 30.11.13). 
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Pedidos devem ser encaminhados ao DAAD, contendo documentação impressa em duas 
vias, em alemão ou inglês, organizada em dois conjuntos na seguinte ordem : 

 formulário do DAAD online, impresso, datado  e assinado 

 curriculum vitae sucinto  

 comprovante de matrícula no curso de doutorado 

 valor e número do processo da bolsa da agência brasileira 

 carta de recomendação do orientador brasileiro (em inglês ou alemão), justificando a 
relevância da estadia na Alemanha. Cabe ao orientador esclarecer se o 
candidato tem conhecimentos de alemão ou inglês suficientes para o 
desenvolvimento da pesquisa na Alemanha. 

 carta de aceitação do orientador alemão  

 cópia simples do histórico do Mestrado  

 cópia simples do Doutorado 

 comprovante de conhecimentos de alemão e/ou inglês 

 projeto sucinto, contendo uma breve descrição do estágio atual da pesquisa, 
apresentando justificativa,  objetivos, metodologia e bibliografia, bem como um 
cronograma do trabalho a ser realizado na Alemanha (em alemão ou inglês).  
Importante é que contenha os resultados já alcançados no Brasil, elucidando 
claramente as atividades complementares de pesquisa a serem desenvolvidas 
na Alemanha.  

 Bolsistas da Fapesp e de outras agências estaduais devem se certificar da autorização 
de afastamento com manutenção da bolsa;  

 

Endereço para envio: 
DAAD - Auxílio para Estadia de Curta Duração 
Rua Pres. Carlos de Campos, 417 
22231-080 Rio de janeiro 
Tel. 021 2553-3296 - Fax 021 2553-9261  
www.daad.org.br  
 
Informações adicionais: auxílio@daad.org.br 
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