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Informações programa intercâmbio de curta duração
Intercâmbio bilateral
O programa de Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração – Intercâmbio
Bilateral - é realizado pelo DAAD/Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico em parceria
com a CAPES e as Fundações de Amparo à Pesquisa e visa ao fortalecimento da
cooperação acadêmica e científica entre os dois países.
Objetivos do Programa






Fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães.
Facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados.
Executar pesquisas de campo.
Possibilitar publicações conjuntas.
Preparar a cooperação entre grupos de pesquisas Brasil/Alemanha.

Benefícios
Os custos da viagem do pesquisador serão de responsabilidade do país de origem,
enquanto os custos de hospedagem serão cobertos pelo país de destino.
O DAAD financia:


Diárias para pesquisadores visitantes brasileiros durante a estadia na Alemanha.



Auxílio deslocamento para pesquisadores de instituições alemães com destino ao
Brasil.

Observação: Para a concessão de diárias de professores alemães no Brasil, o
pagamento, de acordo com as regras de algumas instituições, somente poderá ser
solicitado após a chegada do professor alemão no Brasil, seguida da apresentação do
termo de compromisso assinado e dos bilhetes aéreos utilizados. Favor solicitar
informações à instituição brasileira sobre o procedimento.
Prazos para submissão de pedidos ao DAAD:

até 1º de dezembro de 2015 para missões entre 1º de maio de 2016 e 30 de abril de 2017
até 1º de abril de 2016 para missões entre 1º de setembro de 2016 e 31 de setembro de 2017

A apresentação das candidaturas deverá ser feita simultaneamente à instituição brasileira
e ao DAAD. Para tanto, os candidatos deverão observar as regras de cada órgão. A
concessão do auxílio estará condicionada à aprovação do pleito por ambas as
instituições.
Rua Professor Alfredo Gomes 37 22251-080 Rio de Janeiro - RJ
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Documentação:
Anexar os seguintes documentos digitalizados no ato inscrição em alemão ou inglês:
- Formulário preenchido online
- CV, no máximo 3 páginas
- Lista de publicações, no máximo 3 páginas
- Plano de pesquisa detalhado, no máximo 10 páginas
- Cronograma de trabalho, mencionando nome da instituição anfitriã e nome do colega
anfitrião
MUITO IMPORTANTE:


A partir de julho de 2014 os pedidos pelo DAAD devem ser realizados através
do Portal do DAAD: https://portal.daad.de/ - Bilateral Exchange of Academics
/ Bilateraler Wissenschaftleraustausch.



Pelo lado do DAAD, as propostas devem cumprir um interstício de 3 anos
para uma nova candidatura. Favor consultar a agência brasileira sobre o
prazo no país.



Pelo lado do DAAD, o programa prevê o financiamento de missões de
professores de instituições brasileiras e alemãs por períodos de 14 dias a 3
meses. Favor consultar a agencia brasileira sobre a duração das missões.
PARCEIROS DO DAAD

CAPES -Divisão de Cooperação e Intercâmbio
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-de-curtaduracao
(pedido deverá ser feito online)
Emilie Andrade cdalemanha@capes.gov.br T: 021 61 2022 6665
FAPEMIG Fundação de Amparo à
FAPITEC Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Pesquisa
T: 31 3280 2131
e à Inovação Tecnológica do Estado do
flaviacerqueira@fapemig.br
Sergipe / T: 79 3259 3007
presidencia@fapitec.se.gov.br
DAAD Rio de Janeiro
FAPESP Fundação de Amparo à
Rita Meyer
Pesquisa do Estado de São Paulo / T:
T: 21 2553 3296
11 3838 4149
cientistas@daad.org.br
www.fapesp.br
http://rio.daad.de
nanci@trieste.fapesp.br

