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Estudar e Pesquisar na Alemanha

Charlotte Steinke

Serviço Alemão de Intercambio 

Acadêmico (DAAD)

Leitorado de Belo Horizonte
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A rede do DAAD - global



O Serviço Alemão de Intercambio Acadêmico 

(DAAD) no Brasil
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Informações 
sobre estudo e 

pesquisa na 
Alemanha 

Bolsas para 
estudantes e 

pesquisadores

Apoio à 
cooperação 
universitária

Fomento de 
projetos 

bilaterais de 
pesquisa

Apoio de 
professores 

visitantes em 
universidades 

brasileiras

◼ Escritório Regional no Rio de Janeiro

◼ Centro de Informações em São Paulo

◼ Leitores em várias cidades do Brasil

◼ www.daad.org.br

◼ www.facebook/DAADBrasil

◼ www.daad.org.br.pt/newsletter 
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Repères et références statistiques sur les enseignements, la 

formation et la recherche (RERS 2012)

Por que estudar na 

Alemanha?
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Porque na Alemanha...

▪ há pesquisa e um nível de vida 
excelente por um custo razoável 

▪ há uma infraestrutura de 
pesquisa excelente 

▪ há quase 300.000 estudantes 
internacionais nas universidades
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Porque a Alemanha…

▪ é um país no centro da 
Europa, de onde é fácil    
viajar para o resto do 
continente.

▪ oferece uma chance de 
aprender alemão.

▪ possibilita acesso
a culturas
vibrantes



O Ensino Superior na Alemanha
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Instituições
◼ Universität (Uni): estudo científico, acadêmico e mais teórico

◼ Fachhochschule (FH): estudo com orientação prática ou aplicada

◼ Kunst-, Film- und Musikhochschule: estudo de artes, moda, design, 

música ou cinema.

Mais de 90% das vagas são oferecidas em instituições públicas! 

(Brasil: aprox. 30%).

Títulos acadêmicos
◼ Bachelor

◼ Master

◼ Staatsexamen

◼ Promotion, equivalente ao doutorado.



Mapa do ensino superior alemão 

Caraterísticas das IES alemãs

▪ 110 universidades e universidades 

politécnicas

▪ 246 universidades de ciências aplicadas

▪ 52 escolas de música e arte

▪ 22 centros universitários de 

pedagogia e de religião

11 “Universidades de Excelência”

Aprox. 2,8 milhões de estudantes 

(aprox. 13% de estrangeiros) 
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Níveis de cursos universitários

▪ Diferentes estruturas dentro do sistema alemão 

(dependendo da IES e da área de estudos)



Pré-requisitos para o acesso aos IES 

▪ Domínio do idioma do curso 

− Alemão (em alguns casos Inglês (também))

− Nível exigido: fluência + linguagem acadêmica (Nível C1)

▪ Recursos financeiros

− Custos mensais: aprox. 800 a 1.000 EUR

− Comprovação de dinheiro ou bolsa de estudos (p/ o visto)

▪ Diploma de conclusão escolar / do curso

▪ Documentação completa p/ candidatura



Acesso às IES alemãs – cursos 

▪ O acesso depende do tipo de curso

➢ Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung

(→ cursos sem limitação de vagas)

➢ Bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge

(→ cursos com limitação de vagas em nível nacional)

➢ Örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge

(→ cursos com limitação de vagas em nível local / regional)

▪ Processo de candidatura

➢ Diretamente na IES

➢ Via uni-assist: www.uni-assist.de



Acesso às IES alemãs – Graduação

Ensino Médio (Brasil) Abitur / IB

Curso de Graduação (Alemanha)

Universidade 

brasileira 

(min. 2 sem.)

Studien-

kolleg

Studien-

brücke 

ENEM + 

testes



Acesso às IES alemãs – Graduação
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Via universidade brasileira

▪ Estudos bem sucedidos (min. 2 semestres, boas notas)

▪ Domínio do idioma (nível C1)

▪ Possibilidade de transferência à IES alemã → mesmo curso (!)

▪ Autonomia da universidade / do instituto: aceitar solicitação (ou não)



Acesso às IES alemãs – Mestrado

Curso de Graduação (Brasil)

Mestrado na Alemanha

- Diploma traduzido, autenticado

- Conhecimentos de língua comprovados (C1: 

TestDaF)

- Candidatura na universidade aceita

- Visto de estudante (requisito para visto: 

financiamento garantido!)



Acesso às IES alemãs – Doutorado 

Curso de Mestrado (Brasil)

Doutorado na Alemanha

- Diploma traduzido, autenticado

- Conhecimentos de língua comprovados (C1: 

TestDaF)

- Carta de aceite do/da orientador(a)  

- Visto de estudante (requisito para visto: 

financiamento garantido!)



Estudar na Alemanha: Curta ou longa duração?
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Intercâmbio 
◼ Convênio entre a faculdade brasileira e a faculdade alemã

◼ Free-mover: como visitante

Mais informações nos sites das faculdades brasileiras/alemãs

Cursos de curta duração
◼ Cursos de Alemão

◼ Summer Schools

www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/

Cursos completos
◼ Graduação

◼ Pós-Graduação: Mestrado ou Doutorado (Sanduíche)

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/en/

http://www.phdgermany.de



Conhecimento de Alemão

◼ O alemão é o idioma principal nas universidades. 

Exceção: cursos internacionais e alguns cursos de pós-graduação em 

inglês 

◼ Certificados: DSH, TestDaF, também: Abitur, certificados específicos do 

Goethe-Institut, o certificado Deutsches Sprachdiplom (Stufe II) der 

Kultusministerkonferenz ou certificado telc Deutsch C1 Hochschule

◼ O nível e certificado exigido depende de cada universidade! 

© Horschig/DAAD



Morar na Alemanha

Moradia (~ EUR 200-500)

◼ Apartamento

◼ Untermiete (sublocação) ou WG (república)

◼ Studentenwohnheim (alojamento da faculdade)

Outros gastos: 

◼ Semestergebühren (contribuição semestral) (~EUR 150-250)

e Studiengebühren (taxa universitária) 

◼ Transporte público (~EUR 50-100)

◼ Seguro-saúde (~ EUR 80)

◼ Comida, roupas e outras despesas (~EUR 250-300)

◼ Telefone & internet (~EUR 30)

© Ziegert/DAAD

Bolsa DAAD: EUR 850,00 (Mestrado) 

EUR 1.200 (Doutorado)

+ Seguro-saúde

+ passagem aérea

Opcional: Curso de Alemão



Visto e Financiamento

Visto:

◼ Studienbewerbervisum

(visto de candidato ao estudo)

◼ Studentenvisum 

(visto de estudante)

Sem bolsa, é necessário ter um Finanzierungsnachweis

(comprovante de financiamento) 

→ Embaixada ou consulados da Alemanha no Brasil (responsável para 

MG: Rio de Janeiro)

© Ziegert/DAAD

© DAAD



Programas do DAAD

Graduação:

◼ Hochschulwinterkurs

◼ Viagens de curta duração para grupos de estudantes universitários

Pós-graduação:

◼ EPOS: Programas de mestrado 

e doutorado na área de 

desenvolvimento sustentável

◼ Helmut Schmidt (PPGG):

Programas de mestrado na área de 

Politicas Públicas e Boa Governança

◼ Bolsas para programas de mestrado 

e especialização nas áreas de 

Música, Arquitetura, Cinema/Artes 

Cênicas/Dança e Artes/Design

◼ Doutorado: Pleno, Sanduíche e 

Sanduíche com Cotutela 

◼ Pesquisas de curta duração



Hochschulwinterkurs -

Curso intensivo de língua e cultura alemã

winterkurs@daad.org.br

Benefícios:

◼ Curso intensivo e programação 

cultural 

◼ Auxílio para custo de vida

◼ Auxílio para passagem aérea

◼ Seguro-saúde

Requisitos:

• Matrícula em graduação (min. 4 semestres concluídos), 

mestrado ou doutorado

• CR ≥ 8,0

• Alemão intermediário: 

OnSet ≥ B1



Bolsas para Música, Arquitetura, Cinema, Artes Cênicas, Dança e 

Artes/Design

artesmusica@daad.org.br

Benefícios:

◼ Bolsa mensal

◼ Auxílio para 

passagem aérea

◼ Curso preparatório 

na Alemanha

Requisitos:

• Graduação na área

Excelente habilidade artística 

comprovada por portfolio 

• Conhecimentos do idioma

• Aprovação no curso de pós-

graduação:

• Master (até 2 ano)

• Especialização (até 1 ano)

Procedimento:

(1) Candidatura para a bolsa no 

DAAD

(2) Candidatura para a vaga na 

faculdade

Colegas na Hochschule für Musik und

Tanz Köln, Foto: Paula Pires



Programa Helmut Schmidt –

Cursos de Políticas Públicas e Boa Governança (PPGG)

aufbau@daad.org.br

Benefícios:

◼ Bolsa mensal

◼ Auxílio para 

passagem aérea

◼ Seguro-saúde

◼ Curso preparatório de 

alemão

Bolsas para formados de ciências sociais e 

políticas, direito, administração pública e 

economia com

• Rendimento acadêmico excelente 

• Engajamento social e politico

• Motivação pessoal e profissional

• Conhecimentos do idioma

Colegas do Master Development and Governance na Universidade 

de Duisburg-Essen, Foto: Zena Mouawad

Candidatura: 1/6 até

31/7 2020

Começo do curso: 

Set/Out. 2021



EPOS - Cursos de Pós-graduação com reconhecimento 

internacional relacionados ao Desenvolvimento Sustentável:

aufbau@daad.org.br

Benefícios:

◼ Bolsa mensal

◼ Auxílio para passagem 

aérea

◼ Seguro-saúde

◼ Curso preparatório de 

alemão

Requisitos:

• Graduação

• Experiência profissional 

(≥ 2 anos)

• Conhecimentos do idioma

Workshop na África do Sul durante o mestrado na área de Ciências 

Florestais e Ecologia, Foto: Juliana Bustamante

Prazos de candidatura entre 31/08/2020 e

31/03/2021 (dependendo do curso)

Início dos estudos na Alemanha: 

Outubro de 2021



Bolsas de Doutorado na Alemanha 

doutorado@daad.org.br

Concessão pelo DAAD (e 

pelas agencias brasileiras de 

acordo com orçamento e 

exigências de cada agência):

◼ Bolsa mensal (1200€ por

mês) para o tempo 

passado na Alemanha

◼ Auxílio para passagem 

aérea

◼ Seguro-saúde

◼ Curso preparatório de 

alemão na Alemanha
25

Doutorado Pleno

Doutorado 
Sanduíche

Doutorado 
Sanduíche com 
Cotutela



Provas de alemão

◼ onSET 

◼ Prova de nívelamento

◼ de graça (UFMG) 

◼ Pedir informação sobre a 

taxa (Werther-Institut em 

Juíz de Fora)

◼ TestDaF

◼ Prova de proficiência

para estudar na 

Alemanha (B2-C1)

◼ Custa cerca de 160€ 

(720 Reais)
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◼ Informações sobre as datas da aplicação da prova: 

https://www.ufmg.br/dri/ (UFMG)

http://www.werther.com.br (Werther-Institut Juíz de Fora)

https://www.ufmg.br/dri/
http://www.werther.com.br/


Financiamento e bolsas em geral

◼ Procurar financiamento no banco de dados 

do DAAD: https://www.daad.org.br/ →

encontrar financiamento → buscar bolsas de 

estudo

◼ Procurar cursos no banco de dados das 

universidades na Alemanha: 

https://www.hochschulkompass.de/
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https://www.daad.org.br/


Newsletter

◼ Para obter informações atuais, favor se 

inscrever no newsletter do DAAD: 

daad.org.br/newsletter
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Muito obrigada pela atenção!

Charlotte Steinke

DAAD Belo Horizonte

◼www.daad.org.br

◼www.facebook/DAADBrasil

◼www.daad.org.br.pt/newsletter 

◼daad_belo_horizonte@daad.org.br


