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Os estudantes devem, sobretudo, 
estar abertos a novas expe-
riências e ser curiosos! Eles 
vivenciarão na Alemanha outra 
cultura de ensino e de pesqui-
sa, métodos e objetivos. Isso é 
uma grande oportunidade para 
expandir o próprio horizonte e, 
com isso, se desenvolver como 
pessoa. Nós do DAAD queremos 
que os estudantes e doutoran-
dos estrangeiros tenham as
mesmas chances que os alemães 
de finalizar seus cursos e seus 
projetos de pesquisa com 
sucesso. Sabemos que para isso 
é necessário ter ótimos conheci-
mentos de alemão. Nós apoia-
mos vocês oferecendo cursos 
preparatórios de alemão.

Quem optar por estudar fora, deve se informar bem sobre o país de destino. Bolsistas 
CsF fazem perguntas sobre os estudos na Alemanha e a Dra. Dorothea Rüland, Secretá-
ria Geral do DAAD e especialista em intercâmbio internacional, responde. 

estudar pesquisar viver

ENTREVISTA

Bolsistas do CsF 
perguntam

Mais de 250.000 estrangeiros 
estudam aqui no momento.  
Nossos bolsistas sempre nos 
falam que valorizam muito a 
metodologia e sistemática dos 
estudos na Alemanha. A pos-
sibilidade de formar a própria 
opinião e justificá-la faz parte 
disso. O sistema de ensino 
superior alemão conta com uma 
oferta de diferentes tipos de 

instituições de ensino superi-
or, com graus reconhecidos no 
exterior e de excelência. Muitas 
vezes o ensino é oferecido 
em cooperação com empresas 
e instituições de renome. Os 
estudantes podem realizar 
algumas fases de projetos ou 
mesmo fazer um semestre de 
estágio numa empresa associ-
ada. Ao finalizar os estudos, a 
rede de contatos estabelecida 
oferece boas oportunidades no 
mercado de trabalho e na pes-
quisa, também no Brasil.

CsF

Mark Twain escreveu sobre a 
língua alemã: »Tenho certeza, 
de que uma pessoa talentosa 
possa aprender inglês em trinta 
horas, francês em trinta dias e 

Espera-se de quem vai estudar 
na Alemanha independência ao 
montar a grade de estudos e no 
dia-a-dia. Para isso, deve-se ter 
muita responsabilidade e disci-
plina e, muitas vezes, é difícil 
no início, inclusive para os 
estudantes alemães, mas todos 
aprendem rápido.

n	 Alexandre	Cristante	Martins	faz	parte	do	Programa	Especial	de	Estudos	de	Evolução	e	Biocomplexidade	da		
	 na	Universidade	de	Münster.
n	 Talissa	de	Fatima	Pereira	IrenoIreno	estuda	Engenharia	Civil	e	Ambiental	na	Universidade	Ruhr	em	Bochum.
n	 Gustavo	Monnerat	Cahli	faz	doutorado-sanduíche	em	Medicina	no	Hospital	Universitário	de	Bonn.

TALISSA DE 
FATIMA
PEREIRA 
IRENO

A fama da ciência alemã 
atrai acadêmicos do mundo 
todo. Qual é a receita 
desse sucesso?

ALEXANDRE 
CRISTANTE 
MARTINS 

O que os estudantes brasi- 
leiros devem levar consigo 
para que tenham sucesso
nos estudos na Alemanha?

alemão em trinta anos«. Não é 
bem assim, mas o alemão con-
tinua sendo um idioma difícil 
de aprender. No Brasil há diver-
sas possibilidades de aprender 
alemão: em cursos de línguas, 
como o Instituto Goethe ou di-
retamente nas universidades. 
Muitas universidades contam 
com os leitores e assistentes de 
língua e ensino do DAAD. Quem 
receber uma bolsa do Ciência 
sem Fronteiras, pode solicitar 
ao DAAD um curso de alemão 
online. O MEC planeja fechar 
uma parceria com o DAAD para 
lançar o programa »Alemão sem 
Fronteiras«, que visa melhorar 
o preparo linguístico no Brasil. 
Eu aconselho fortemente que 
vocês aprendam o alemão antes 
de viajar para a Alemanha.

Dr.	Dorothea	Rüland

A língua alemã é um 
obstáculo. Quais são as 
possibilidades de aprender 
alemão ainda no Brasil:

GUSTAVO 
MONNERAT 
CAHLI



Carros híbridos e mobilidade elé-
trica são as novas tendências no 
ramo automobilístico. Esse foi o 
tema do curso de verão »Engen-
haria e Administração Automoti-
va«, oferecido pela TH Ingolstadt. 
Através de palestras e trabalhos 
em grupo, os estudantes puderam 
discutir assuntos como sistemas 
de bateria, medição acústica e 
medidas para reduzir a emissão 
de gases poluentes. Dentre os 45 

»Apresentação e administração 
de projetos são importantes para 
o estudo«, diz Nils Echterhoff da 
IOS. O instituto oferece discipli-
nas onde os estudantes podem 
aplicar a teoria na prática. No 
curso »Meta e Gerenciamento 
de Tempo«, os alunos aprendem 
a reconhecer qual estratégia de 

CURSOS DE VERÃO NA ALEMANHA

Um verão cheio de 
oportunidades

SOFT SKILLS NO BACHARELADO

Mais do que conhecimento 
profissional 

participantes do curso, 5 eram bol-
sistas do CsF,  de universidades de 
toda a Alemanha. »Conhecimentos 
estudantes de 15 países diferen-
tes – uma experiência cultural 
fantástica«, disse o bolsista CsF 
Ricardo Nascimento. O estudante 
de Ciências de Materiais, Otávio 
Zem, completou o curso de verão e 
pensa agora em fazer carreira em 
uma empresa alemã: »Eu pude con-
hecer a indústria automobilística 

gestão de tempo é melhor para 
eles. Com base em estudos de 
casos específicos, eles aprendem 
quais são os fatores que causam 
estresse e desperdício de tempo 
e como evitá-los no futuro.

Jennifer Wrede-Jackes, res-
ponsável na IOS pelas ofertas de 

›› IOS da Universität Duisburg-Essen: www.uni-due.de/ios/ 
LINKS

›› Automation und Simulation na RWTH Aachen: 
 www.summerschool-in-germany.com 
›› Automotive Engineering and Management na TU Ingolstadt:   
   www.thi.de/studium/international-summer-school.html 
›› Robotic Operating System ROS Summer School na FH Aachen:
 www.fh-aachen.de/fachbereiche/maschinenbau-und-mechatronik/international/ros/ 
›› Acesse o link para mais ofertas:
 www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/

LINKS

Uma nova cidade, um tema interessante e, além disso, contato 
com estudantes da sua área, vindos de várias partes do 
mundo. Foi assim em 2014, quando 3 cursos de verão foram 
oferecidos para 12 bolsistas do Ciência sem Fronteiras. Fiquem 
de olho, pois em 2015 novas vagas serão oferecidas!

Dividir o tempo para aprender de forma ideal, pesquisar sobre 
um tema científico e resolver problemas em equipe: essas 
habilidades para ter sucesso no estudo e na futura carreira  
são oferecidas pelo Instituto de Estudos de Opcionais (IOS) 
da Universidade de Duisburg-Essen. 

cursos de idiomas, aconselha os 
bolsistas do CsF a trabalharem 
principalmente em seus conhe-
cimentos da língua alemã.  Além 
de cursos, que são adaptados 
para os diferentes níveis de 

proficiência em alemão, existem 
ofertas de cursos de língua 
especializados, nas áreas de Eco-
nomia, Medicina, Humanidades 
e Engenharia.Informe-se na sua 
IES sobre ofertas similares!

e obter informações atuais sobre 
mobilidade elétrica. Por isso, 
trabalhar para uma firma alemã 
seria bastante interessante para 
mim«. O curso de verão destaca-
se por estar próximo à indústria. 
Nos dias de atividades práticas, 
os estudantes visitaram fábricas 
alemãs, quando puderam sanar 
suas dúvidas. 

O tema do curso de verão na RWTH 
Aachen foi engenharia mecânica e 
técnicas de simulação. Os futuros 
engenheiros aprenderam métodos 
matemáticos e criaram primeiras 
simulações no computador, para 
testarem o método. Cursos de 
alemão e eventos sociais, assim 
como noites de culinária em grupo, 
ou passeios pela cidade, tam-
bém fizeram parte do programa. 

No Master Talk, estudantes de 
Mestrado de  Aachen relataram 
sobre suas carreiras. A bolsista 
do CsF, Fernanda Alves de Souza, 
que está estudando engenharia 
elétrica na Ruhr-Universität Bo-
chum, ficou bastante impressio-
nada: »Um mestrado em Aachen? 
Isso eu posso imaginar!«.

As experiências demostram:  os 
cursos de verão são uma maneira 
ideal para ter um primeiro 
contato em uma nova  universi-
dade,  expandir a rede social e 
aprofundar conhecimentos.  
Em 2015, o DAAD também 
financiará, através do Ministério 
Federal Alemão de Educação 
e Pesquisa (BMBF), cursos de 
verão para bolsistas do CsF.  

pesquisarestudar



›› »Quem se interessa por 
tecnologia de biogás, 

precisa estudar na Alemanha«, diz Athaydes 
Francisco Leite, com convicção. A Alemanha 
é vanguarda internacional em tecnologia am-
biental e bioenergia e contribui significativa-
mente para a proteção climática. »Eu adquiro 
know-how científico e técnico que no Brasil 
somente poucas pessoas possuem«, explica o 
bolsista CsF. O jovem de 24 anos vive desde 
2009 na Alemanha, estudou em Trier e fez seu 
Master of Science em Administração Interna-
cional de Fluxo de Materiais. Desde abril de 
2013 faz Doutorado no UFZ em Leipzig. Ele 
fala fluentemente alemão e se sentre muito 
a vontade na grande cidade saxônica. Apesar 
de tudo, o jovem não exita quando se trata 

HELMHOLTZ-
GEMEINSCHAFT
›› Fundada em 2001 

›› A maior organização científi-
ca da Alemanha  

›› Ca. de 36.000 funcionários 

›› 6.635 doutorandos 

›› 7.765 cientistas inter-
nacionais 

›› 18 centros de pesquisa 

›› 6 áreas de pesquisa: Energia, 
Terra e Meio Ambiente, 
Saúde, Tecnologias-Chave, 
Estrutura da Matéria, 
Aeronáutica, Aeroespacial e 
Transportes

›› 1.688 cooperações inter-
nacionais 

›› 2 prêmios Nobel para 
cientistas da Helmholtz 
Gemeinschaft (1995/2001) 

O Brasil é precursor na transfor-
mação eficiente de cana de açú-
car em combustível: o Bioetanol. 
O uso desses resíduos para fins 
de geração de energia ainda é 
desconhecido. É nesse contexto 
que entra o projeto »Bioecono-
mia Sustentável no Brasil«. O 
projeto investiga a possibilidade 
de aproveitamento dos dejetos 
da indústria de Bioetanol para 
gerar energia. O DAAD e a CAPES 
fomentam esse projeto através 
do programa i-NoPa. O objetivo 
é proteger o clima e o programa 
estende-se além das fronteiras 
dos dois países. »Queremos achar 
um caminho eficiente para pro-
duzir biogás a partir dos dejetos 
da indústria de bioetanol. Com 
isso, grande parte da demanda 
de energia e calor necessária 
para a produção do bioetanol 

HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

A troca de conhecimentos que deu certo 

seria atendida«, explica o Dr. 
Marcell Nikolausz, que orienta o 
projeto no UFZ.

O UFZ implementou o projeto de 
pesquisa no início de 2014 jun-
tamente com dois outros parcei-
ros alemães, com a Universidade 
Federal de Goiás e com o Insti-
tuto Federal de Goiás. E também 
com o bolsista do Programa 
Ciência sem Fronteiras, Athaydes 
Francisco Leite. O tema faz parte 
da sua pesquisa de doutorado no 
UFZ e ele investiga o papel da 
comunidade microbiana durante 
a fermentação de resíduos de 
Bioetanol. O pesquisador de 
24 anos fala sobre o intercâm-
bio: »Mesmo pesquisando na 
Alemanha, mantenho um vínculo 
direto com meu país«. Em outubro 
de 2014 esteve em Goiás e deu 

aulas de biotecnologias para 
alunos da graduação em um 
laboratório de biogás novinho na 
universidade.

»A cooperação entre ambos os 
países proporciona a Athaydes 
Leite uma excelente base para 
fazer contatos com a indústria 
alemã de biogás e também com 
a área de Bioetanol brasileira«, 
explica Nikolausz, que orienta 
o doutorando. As amostras que 
Athaydes Leite recebe para seus 
experimentos laboratoriais em 
Leipzig vêm do Brasil. Após ter-
minar seu doutorado, Athaydes 
pretende atuar como especialista 
junto a algum setor científico, 
que está surgindo agora no Bra-
sil. »Suas chances profissionais 
são excelentes – na indústria e 
na pesquisa«, diz Nikolausz. A 

Biogas de detritos vegetais – na Alemanha isso não é nenhuma novidade. No Brasil, o uso do Biogas para fins de geração de 
energia ainda está começando. Ambos os países e um bolsista do Programa Ciência sem Fronteiras tiram proveito do projeto de 
pesquisa no Centro Helmholtz para Pesquisa Ambiental (UFZ), em Leipzig. 

ATHAYDES FRANCISCO LEITE, 24, HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR 
UMWELTFORSCHUNG (UFZ) 

›› www.nopa-brasil.net/de/bioethanol.html
›› www.ufz.de/index.php?en=11382

do seu retorno ao Brasil: »Eu quero contribuir 
para que o Brasil possa desenvolver e imple-
mentar uma estratégia em biotecnologia.«

LINKS
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Alemanha também se beneficia 
dessa cooperação, pois a indús-
tria alemã de biogás encontra-
se estagnada no momento, e 
procura novos mercados para 
sua tecnologia. A pesquisa 
conjunta mostra aqui também 
novas perspectivas.

pesquisar



Na véspera do dia 6 de dezem-
bro as crianças na Alemanha 
colocam suas botas de inverno 
na frente da porta, para que São 
Nicolau as encha com balas e 
doces. Uma vez, os moradores 
de um prédio em Berlim também 
ganharam chocolates no dia 6 
de dezembro. Mas não foi de São 
Nicolau, e sim de Juliana Cam-
pos, de Vitória, Espírito Santo. 
»Durante o curso de alemão, 
conheci a tradição de São Nico-
lau. Então, na noite de 5 para 6 
de dezembro pendurei na porta 
de cada um dos meus vizinhos 
chocolate e um cartãozinho.« 
Juliana ganhou flores em agra-
decimento e sempre recebe uma 
palavra carinhosa quando encon-
tra algum vizinho no corredor – 

www.csf-alemanha.de

Dias curtos, baixas temperaturas e costumes desconhecidos. 
Natal na Alemanha significa para os bolsistas do Programa 
Ciência sem Fronteiras uma sacola cheia de novas experiências 
e um pouquinho da terra natal no exterior.

não só das crianças. A brasileira 
passou o Natal sem sua família, 
mas não sozinha. Ela festejou 
a véspera de Natal com amigos 
do Japão, da Turquia, do Brasil 
e da Alemanha, numa »incrível 
confusão cultural«. 

Bruna Maciel de Maringá, Pa-
raná, passou o Natal da cidade 
bávara de Nürnberg. Ela e suas 
colegas de curso ficaram mara-
vilhadas com o mercado de Natal 
de Nürnberg, famoso no mundo 
todo. »Lá também encontrei 
iguarias conhecidas«, diz Bruna. 
»O vinho quente (Glühwein), me 
fez lembrar o Quentão e o Leb-
kuchen, o pão de mel.« Com isso 
as estudantes se sentiram um 
pouquinho como em suas casas.

Durante o meu primeiro dia 
de neve tive aula de alemão. 
Meus amigos brasileiros e 
eu vimos pequenos flocos 
brancos e ficamos olhando, 
impressionados, pela janela. 
Nosso professor se divertiu 
com nossa reação. »Vocês 
precisam ver quando neva 
de verdade. Isso agora são 
só alguns flocos.« Mas nós 
estávamos muito surpresos e 
fizemos várias fotos. Quando 
nevou de verdade, meus ami-
gos, vizinhos e eu fomos para 

Meu início na Alemanha 

a rua e fizemos uma guerra de 
bolas de neve. Foi muito diver-
tido, mesmo os alemães tendo 
feito bolas de neve melhores 
que as nossas.
Os dias frios são especial-
mente bons para encontrar os 
amigos. Principalmente duran-
te a época de Natal, bebemos 
Glühwein nas pequenas festas 
natalinas, comemos biscoitos 
e cantamos cantigas alemãs de 
Natal. Além disso, existem os 
mercados de Natal, com boa 
música e quitutes gostosos – 

caminhar pela cidade durante 
esse período é uma linda 
experiência. Nos cafés pode-
se tomar um chocolate quente 
para aquecer e bater papo com 
os amigos. E existem inúme-
ras atividades ao ar livre: em 
muitas cidades pode-se patinar 
no gelo ou andar de trenó.
Eu aconselho aos bolsistas 
brasileiros comprarem suas 
roupas de inverno quando 
chegarem na Alemanha. As 
roupas são mais quentes e 
mais baratas. Dependendo da 

temperatura, é aconselhável 
vestir-se com várias cama-
das de roupas por baixo do 
casaco. Assim não sentirão 
frio. Além disso, os prédios 
públicos, ônibus e trens têm 
aquecimento. Mas a dica mais 
importante: façam logo ami-
gos! Nós, brasileiros, somos 
comunicativos e abertos e 
vocês devem continuar assim 
na Alemanha. Até o mais 
rigoroso dos invernos torna-
se agradável se passado com 
muitos amigos!

Clécia	de	Oliveira	Sampaio	veio	para	a	Alemanha	no	inverno	de	2013	e	estuda	na	Universidade	Técnica	de	
Munique.	Ela	conta	como	vivenciou	a	fria	estação	e	dá	algumas	dicas	para	que	os	brasileiros	possam	passar	
bem	o	inverno.

SÉRIE
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»Amigo Gelado«

»Foto
premiada do 
concurso«

Marcos	Garcia,	HS	Regensburg,	2012-2013,	com	»Fritz	Klein«
»Com a ausência dos meus amigos de minha terra natal, tive a 
ideia de construir um amigo de neve com quem pudesse compar-
tilhar minhas experiências, sentimentos e alegrias. Este amigo 
trouxe consigo muita alegria e divertimento ao meu dia (mesmo 
com seu coração gelado), que tornou-se muito especial!

Recebemos muitas fotos maravilhosas, mas, infelizmente não 
pudemos publicar todas aqui na nossa Newsletter. Vocês podem 
vê-las aqui » www.csf-alemanha.de/pt/27500/index.html 
Agradecemos a todos os bolsistas pela participação!

Uma brasileira de São 
Nicolau

viver
Mein

Winter in 
Deutschland


