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Os 3 “P”s  do estudo no exterior

Pesquisar (em sites de universidades, agências financiadoras, governos, etc)

Perguntar (para professores/as, colegas, etc)

Preparar-se (o que inclui aprender uma língua estrangeira durante a graduação)

Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde!

1. Dicas gerais a respeito de oportunidades acadêmicas no exterior



• Alemanha: país muito centralizado e bem organizado no que diz respeito a
oportunidades acadêmicas para estrangeiros/as

• Grande parte da oferta para graduandos/as, mestrandos/as e doutorandos/as
centralizada nos programas do DAAD, órgão do governo alemão

• DAAD: sigla em alemão para Deutscher Akademischer Austauschdienst (ou Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico)

• No Brasil, o DAAD mantém um escritório regional no Rio de Janeiro e um site em
português, onde são anunciadas todas as oportunidades abertas

2. Oportunidades acadêmicas na Alemanha



• Curso de Inverno de Língua e Cultura Alemãs do DAAD

• Público-alvo: estudantes de graduação, mestrado ou doutorado, com coeficiente de
rendimento (CR) acadêmico igual ou superior a 8,0, interessados em aprofundar os
conhecimentos do idioma alemão (a partir do nível B1)

• Curso intensivo de alemão e cultura alemã numa universidade alemã nos meses de
janeiro e fevereiro de cada ano

• DAAD cobre passagens de ida e volta e oferece bolsa para cobrir custos de moradia
e alimentação

• Inscrições no 2º semestre do ano anterior (em 2022, o Winterkurs será online😢)

2. Oportunidades acadêmicas na Alemanha

2.1. Winterkurs



• Cursos de mestrado em 8 universidades alemãs, sendo 7 deles em inglês e 1 em
alemão

• Público-alvo: graduados/as com bom rendimento acadêmico e bons conhecimentos
de alemão ou inglês, com forte engajamento social e político

• DAAD cobre passagens de ida e volta e oferece bolsa para cobrir custos de moradia
e alimentação, além de curso de alemão na chegada do/a estudante

• Inscrições no 1º semestre de cada ano

2. Oportunidades acadêmicas na Alemanha

2.2. Mestrado na área de Políticas Públicas, Desenvolvimento e Boa Governança



• 3 modalidades: Doutorado Pleno, Doutorado Sanduíche e Doutorado Sanduíche
com Cotutela

• Doutorado Pleno: doutorado inteiro na Alemanha

• Doutorado Sanduíche: realização de parte do doutorado na Alemanha

• Doutorado Sanduíche com Cotutela: realização de parte do doutorado na
Alemanha com titulação de doutorado dupla (Brasil e Alemanha)

• Público-alvo: doutorando/as ou candidatos/as ao doutorado (na área de CiSo, em
geral os cursos são em alemão, demandando conhecimentos desse idioma)

• DAAD cobre passagens de ida e volta e oferece bolsa para cobrir custos de moradia
e alimentação, além de curso de alemão na chegada do/a estudante

• Inscrições no 2º semestre do ano anterior

2. Oportunidades acadêmicas na Alemanha

2.3. Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado CAPES/DAAD



• Coreia do Sul: país tem feito grandes esforços nos últimos anos para atrair
estudantes do mundo todo e tem tido sucesso nessa empreita

• Assim como na Alemanha, oportunidades acadêmicas para estrangeiros/as são
centralizadas

• Principal programa é o Global Korean Scholarship, mantido pelo governo sul-
coreano

• Candidaturas devem ser apresentadas via Embaixada da Coreia do Sul no Brasil

3. Oportunidades acadêmicas na Coreia do Sul



• Cursos de graduação, mestrado e doutorado em universidades de todo o país

• Público-alvo: candidatos/as à graduação, ao mestrado ou ao doutorado, sem
necessidade de conhecimento prévio de inglês ou de coreano

• Programa oferece curso de coreano por 1 ano na chegada do/a estudante

• Global Korea Scholarship cobre passagens de ida e volta e oferece bolsa para cobrir
custos de moradia e alimentação

• Inscrições para mestrado e doutorado abrem todo ano em fevereiro e início dos
estudos na Coreia do Sul é em agosto do mesmo ano

3. Oportunidades acadêmicas na Coreia do Sul

Global Korea Scholarship



DAAD Brasil: daad.org.br/pt

DAAD Winterkurs: daad.org.br/pt/bolsas/winterkurs

DAAD Mestrado na área de Políticas Públicas, Desenvolvimento e Boa Governança: 
daad.org.br/pt/2021/05/10/programa-helmut-schmidt-oferece-bolsas-de-mestrado-
na-alemanha

Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado CAPES/DAAD: 
daad.org.br/pt/2021/08/11/chamada-aberta-bolsas-de-doutorado-na-alemanha-2

Global Korea Scholarship: studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do

Oportunidades acadêmicas na Alemanha e na Coreia do Sul

Links úteis:

https://www.daad.org.br/pt
https://www.daad.org.br/pt/bolsas/winterkurs/
https://www.daad.org.br/pt/2021/05/10/programa-helmut-schmidt-oferece-bolsas-de-mestrado-na-alemanha/
https://www.daad.org.br/pt/2021/08/11/chamada-aberta-bolsas-de-doutorado-na-alemanha-2/
https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do

