
Programa de Bolsas de Apoio a Pesquisas no Brasil   

 

A Fundação Konrad Adenauer (KAS) oferece bolsas de apoio a pesquisas a 
jovens mestrandos/as, de cidadania brasileira, matriculados/as em qualquer  
universidade no País. 

Objetivos: 
·         Fortalecer o conhecimento nas áreas temáticas em que a KAS atua no País; 
·         Fomentar a formação de jovens que possam contribuir significativamente para a 
pesquisa científica no Brasil; 
·         Contribuir para o fortalecimento da cooperação acadêmica de qualidade entre o Brasil e 
a Alemanha; 
·         Apoiar a formação de futuras lideranças acadêmicas e/ou profissionais no Brasil; 

Os critérios de seleção são os seguintes: 
·         Não acumular bolsa ou benefício financeiro, de qualquer natureza, concedido por 
agência de fomento nacional e/ou internacional durante o período de vigência da bolsa 
pleiteada neste edital; 
·         O/A mestrando/a deve estar regulamente inscrito/a na pós graduação (Stricto Sensu) 
e não deve ser concluinte, ou seja, deve dispor de ao menos um ano de trabalho com a 
pesquisa; 
·         O/A candidato/a deve possuir inglês fluente ou avançado (é recomendada apresentação 
de certificado de proficiência; conhecimentos da língua alemã são também um diferencial); 
·         A qualidade do projeto de dissertação, que deve estar relacionado com as áreas 
temáticas em que a KAS atua, sendo essas: educação política, descentralização e 
desenvolvimento sustentável, democracia e direitos humanos, relações internacionais, 
defesa e segurança internacional (para mais informações, pede-se consultar site e redes 
sociais institucionais da Fundação Konrad Adenauer Brasil na internet). 

A candidatura deve incluir: 
·         Carta de motivação; 
·         Carta de recomendação de um/a professor/a; 
·         Currículo (apenas o Lattes ou Lattes e curriculum vitae);  
·         Formulário de candidatura preenchido em inglês; o conhecimento do inglês é um dos 
critérios, porque buscamos jovens dispostos/as a frequentar um ambiente de trabalho 
internacional no futuro. 

A bolsa a ser oferecida será de R$ 2.000 (dois mil reais)  mensais durante um período de 12 
meses em princípio; o convênio vai ser assinado entre o/a bolsista e a KAS diretamente. 

No momento de confirmação de recebimento da candidatura, vamos informar também sobre 
o cronograma geral do processo seletivo. 

Para inscrição, favor encaminhar a candidatura a adenauer-brasil@kas.de aos cuidados da 
coordenadora de relações institucionais Carla Shores.  

O prazo de inscrição vai até o dia 12 de junho de 2020.  
 


