
Documentos que devem ser apresentados pelos candidatos a uma 
bolsa de Estudos concedida pelo KAAD (Serviço Acadêmico Católico 

para Estrangeiros) 
 
O (a)s candidato (a)s a uma bolsa de estudos do programa de bolsas de estudo I têm de 
apresentar ao Conselho Regional os seguintes documentos: 
 
a) QUESTIONÁRIO “SOLICITAÇÃO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS” devidamente preenchido à 

máquina ou em letra de forma (modelo disponível mediante solicitação); 
b) CARTA DE MOTIVAÇÃO. (máximo, duas paginas em alemão ou inglês). Nesta carta o 

candidato deve dar respostas para as duas perguntas: Por que quer estudar na Alemanha? E 
por que quer uma bolsa de estudos de uma instituição da Igreja Católica. Esta carta é um 
documento central para a pontuação; 

c)  “CURRICULUM VITAE” (máximo quatro páginas; em inglês ou alemão); 
d) 3 (TRÊS) FOTOS DE PASSAPORTE; 
e) Fotocópias dos CERTIFICADOS DE ESCOLA SECUNDÁRIA E DOS CERTIFICADOS DE 

ESCOLA SUPERIOR obtidos até o presente e respectivo histórico escolar; 
f) ATESTADO MÉDICO que declare não ser o(a) candidato(a) portador(a) de doenças 

contagiosas e que considere também sua capacidade de adaptação às novas condições de 
clima e de alimentação decorrentes da mudança para a Alemanha; 

g) Esquema detalhado do PROJETO DE TRABALHO DE PESQUISA planejado (inclusive plano do 
tempo requerido), em alemão ou inglês, no máximo com 10 (dez) páginas; (se aplica apenas em 
caso de doutorado; 

h) RESPOSTA AFIRMATIVA DE UM PROFESSOR UNIVERSITÁRIO ALEMÃO para a supervisão 
do projeto; (se aplica apenas em caso de doutorado); 

i) CERTIFICADO DE CONHECIMENTOS DE ALEMÃO (os conhecimentos devem corresponder 
mínimo ao nível A2 do Instituto Goethe); 

j) CERTIFICADO DE UM SACERDOTE sobre o compromisso social e o carácter católico do 
candidato (veja a carta de orientação para o autor da recomendação da Igreja). É importante 
que o autor desta carta conheça pessoalmente o candidato (em inglês ou alemão); 

k) PARECER PROFISSIONAL DE 2 (DOIS) PROFESSORES do país de origem, informando 
sobre o projeto e a qualificação científica do(a) candidato(a). A posição acadêmica destes 
professores dentro da escola superior deve ser esclarecida; (em inglês ou alemão); 

l) Certificado, expedido por uma repartição pública competente, SOBRE A RENDA MENSAL do 
(a) candidato (a), de seu (sua) cônjuge e, eventualmente, de sua família. 

 
Os documentos acima devem ser apresentados em três vias, bastando que uma delas seja 
autenticada (o exemplar original dos documentos será enviado à Alemanha, os outros ficam no 
Conselho Regional). Os documentos em português devem vir acompanhados de uma versão em 
inglês. 
 
As informações podem ser enviadas durante todo o ano para o Conselho Regional KAAD. 
O processo pode iniciar-se em qualquer época. 
 
Prazo final para a entrega de documentos: 
 
(1) – Pelos interessados ao Conselho Regional PUC Minas: 
até  15 de maio, candidatura à bolsa a se iniciar no 1

o
. semestre do ano seguinte; 

até 30 de outubro, candidatura à bolsa a se iniciar no 2
o
. semestre do ano seguinte.  

Aconselha-se ao candidato (a) a enviar os documentos antes deste prazo, a fim de haver tempo de 
complementá-los, caso se faça necessário. 
 
(2) – Pelo Conselho Regional ao KAAD na Alemanha:  
15 de janeiro e 15 de julho (dia do recebimento). 
O grêmio de seleção do KAAD, o Comitê Acadêmico, reúne-se duas vezes por ano, na primavera 
(fim de março) e no outono (fim de setembro), para uma reunião de seleção de candidatos. 
 


