
REDE BRASIL-ALEMANHA PARA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

(REBRALINT)

E convidados:

Prof. Dr. Henrique Rozenfeld
Escola de Engenharia – USP/São Carlos

Evelyn Araripe
Mestranda do PPGE/UFSCar

Bruno Sevciuc
CCInt / EESC-USP

Prof. Dr. Wagner Xavier de Camargo
Centro de Ciências Humanas/Antropologia (UFSCar) 

Prof. Dr. Mateus Cecílio Gerolamo
Escola de Engenharia – USP/São Carlos 

Profª. Drª. Vânia Zuin
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia/Química (UFSCar)



HISTÓRICO

 A nova Rede é fruto do apoio a iniciativas de 
internacionalização nas universidades brasileiras com apoio do 
DAAD e CAPES.

 Fundada em 30 de março de 2017, inicialmente com 31 
membros, incluindo professoras/es de universidades 
brasileiras com experiência de cooperação com Alemanha e 
professoras/es visitantes alemães no Brasil.

 Site: https://rebralint.alumniportal.com/
 E-mail: rebralint@gmail.com
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OBJETIVOS DA 
REDE

Facilitar o acesso aos programas de intercâmbio entre o Brasil e a Alemanha

Estabelecer vínculo permanente entre o DAAD e universidades;

Promover e orientar novas iniciativas de parceria, desenvolvendo estratégias de
cooperação;

Motivar a vinda de pesquisadoras/es e estudantes alemães para o Brasil;

Realizar encontros regulares e temáticos, com atividades que promovam a
sinergia entre os membros da Rede;

Promover uma maior interação entre membros, os departamentos de 
cooperação internacional das IES e outros órgãos nacionais;

Estimular a aprendizagem do ALEMÃO e do PORTUGUÊS para trocas 
acadêmicas e interculturais

3



ÁREAS => EXEMPLOS DE VÍNCULOS
ESTABELECIDOS

Engenharia – programa DAAD RISE WORLDWIDE
Intercâmbio de Estudantes de Graduação da Alemanha no Brasil:
Christoph Heuser (2011); Mustafa Severingz (2011); Lisa Schiermeier (2014); Maresa
Bussa (2014); Richard Matchke (2018); Nan-Hua Nadja Yang (previsto em 2019); etc.

Química, Engenharia de Produção e Educação:
* Programas da Fundação Alexander von Humboldt
- German Chancellor Fellowship for tomorrow's leaders: Evelyn Araripe (2015 e 
2016)
- Pós-doutorado e estágios sênior: Prof. Vânia Zuin (2018) e Prof. Jean Gallo (2017)

*DAAD
Christian Zowada (2018)

* Mobilidade acadêmica SRInter-UFSCar
Caio Yuji Aoki Nepote (2017) e outros/as estudantes
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OPORTUNIDADES (EXEMPLOS)

Programa DAAD RISE WORLDWIDE
Estágios de Pesquisa em Ciência e Engenharia (anualmente)

O programa RISE Worldwide oferece estágios de pesquisa de verão em 
todo o mundo para estudantes de graduação de universidades alemãs com 
formação acadêmica em biologia, química, física, ciências da terra, 
engenharia ou áreas relacionadas.

Os alunos auxiliam na pesquisa e no trabalho de laboratório para um 
projeto proposto por um orientador brasileiro (por exemplo) que deseja 
fortalecer seus laços com a Alemanha, hospedando um estudante 
motivado e bem qualificado.

Todos os alunos recebem uma bolsa de estudos do DAAD para ajudar a 
cobrir despesas de estadia e despesas de viagem, por um período de até 
três meses.

Mais informações: https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/

https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/


OPORTUNIDADES (EXEMPLOS)

Practical Traineeships for Foreign Students of Natural and 
Technical Sciences, Agriculture and Forestry (IAESTE)
IAESTE arranges internships for international students of the 
natural sciences, engineering and agriculture and forestry

Status: Undergraduates/Graduates
Área: Apenas as especificadas

Site: https://www.daad.org.br/pt/encontrar-
financiamento/buscar-bolsas-de-estudo/
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OPORTUNIDADES (EXEMPLOS)

Research Grants – Cotutelle Doctoral Programmes
DAAD grants for doctoral candidates and young scientists and
academics wishing to complete a bi-national doctoral degree
at their home university and at an university in Germany
according to the so-called "cotutelle" procedure.

Status:
Graduates
Doctoral candidates

Área: Apenas os especificados

Site: https://www.daad.org.br/pt/encontrar-
financiamento/buscar-bolsas-de-estudo/
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OPORTUNIDADES (EXEMPLOS)

Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of
Music
DAAD scholarships that allow students to continue their
academic training with a postgraduate or continuing course
of study in Germany

Status: Graduates

Área: Apenas os especificados

Site: https://www.daad.org.br/pt/encontrar-
financiamento/buscar-bolsas-de-estudo/
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OPORTUNIDADES (EXEMPLOS)

Programa de auxílio para doutorandos com bolsa nacional
O objetivo do programa é viabilizar a permanência de 
estudantes brasileiros de doutorado na Alemanha por dois a 
seis meses (sem interrupção da vigência da bolsa da agência 
brasileira CAPES) para realizar pesquisas específicas, 
relevantes para o desenvolvimento da tese de doutorado.

CHAMADAS 2019 - Cronograma
 Primeira chamada aberta de 01/02/2019 até 28/02/2019: 

para estadias de pesquisa entre 01/07/2019 e 31/12/2019
 Segunda chamada aberta de 01/03/2019 até 01/04/2019: 

para estadias de pesquisa entre 01/09/2019 e 30/04/2020
 Terceira chamada aberta de 15/10/2019 até 01/12/2019: 

para estadias de pesquisa entre 01/05/2020 e 31/10/2020

Site: https://www.daad.org.br/pt/2019/02/01/programa-de-
auxilio-para-doutorandos-na-alemanha/ 9
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OPORTUNIDADES (EXEMPLOS)

SPRINT - 1st EDITION 2019: PROPASP (Programa de Pesquisa Alemanha-São 
Paulo) in cooperation with the GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 
(DAAD)

Specific requests for proposals submissions from researchers of the DAAD
FAPESP and the German Academic Exchange Service (DAAD), signed a 
Cooperation Agreement for Research on November 21st, 2018 and create the 
PROPASP aiming to implement scientific and technological cooperation 
between researchers from Germany and from the State of São Paulo, Brazil, 
through the funding of joint research projects.
Under the referred Agreement, FAPESP and DAAD make public the first Call 
for Proposals for the exchange of faculty, postdoctoral researchers, master 
and PhD students under the terms and conditions of the SPRINT 1st Edition 
2019 (www.fapesp.br/sprint/call12019) and hereinafter set forth.

Site: www.daad.de/ppp
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COMPOSIÇÃO DA REDE

Conselho Diretor

Presidente: Gabriela Marques-Schäfer / UERJ

Vice-Presidente: Maria do Carmo Sobral / UFPE

Tesoureiro: Marcus Vinícius Pereira / PUC-Rio

Conselho Deliberativo

Representantes e suplentes por região:

Sudeste: André Luiz Brandão - UFABC e Lilian Gregory - USP 

Sul: Pedro Rafael Fernandes - UFRZ e Jorge Centeno - UFPR 

Centro-Oeste: Joachim Zang - UFG e Juliano Benvindo - UnB

Nordeste:  Fernando Antunes - UFC e Karen Ponts - UFBA

Norte: João Marcelo Protázio - UFPA e Edjair de Souza Mota - UFAM

Conselho fiscal 

Marcio Lobo Netto/ USP

Wagner Xavier de Camargo/ UFSCAR

Draiton de Souza/ PUC-RS
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Obrigado /  Vielen Danke!

Site REBRALINT: https://rebralint.alumniportal.com/

E-Mail: rebralint@gmail.com

“Onde existe uma vontade,
existe um caminho”

“Who ein Wille ist,
ist auch ein Weg”
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