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BAYLAT-Bolsas para estudantes de instituições de ensino superior latino-americanas para realização 
de pesquisa em uma instituição parceira na Baviera (Semestre de inverno 2019/20) 
 
Diretrizes para concessão da bolsa 

O Centro Universitário da Baviera para América Latina (BAYLAT) abre a chamada de bolsas para 
estudantes em semestres avançados de instituições de ensino superior da América Latina1. Estes 
têm a possibilidade de se candidatar a uma bolsa para estadia de pesquisa na Baviera de, no mínimo, 
um mês e, no máximo, cinco meses, como parte de seu trabalho científico de conclusão de curso 
(monografia de bacharelado, tese de mestrado ou trabalhos de conclusão de graus similares, com 
exceção de tese de doutorado). 

A solicitação só é possível se a pesquisa pretendida for realizada em uma instituição de ensino superior 
da Baviera parceira da instituição de origem. A estadia de pesquisa deverá ter início no semestre de inverno 
2019/20.  

A solicitação de bolsas e os documentos podem ser apresentados nos seguintes idiomas: alemão, português, 
espanhol ou inglês.  
Mesmo que os campos não possam ser preenchidos em inglês, poderá fazer a descrição do projeto em 
inglês. 
 
1. Prazo para solicitação:  
 

Terça-feira, 16 de abril de 2019 (12 pm CET) 
 
 
2. Valor do auxílio financeiro: 
Até 730 € mensais e uma contribuição para seguro-saúde de 150 €, em parcela única.  
O pagamento retroativo não é possível.    
 
 
3. Período de concessão do auxílio: 
 
O período de concessão do auxílio será de, no mínimo, um mês e, no máximo, cinco meses. A estadia de 
pesquisa deverá ter início no semestre de inverno 2019/20.  

 

4. Documentos necessários à solicitação: 
A partir deste ano a seleção será apoiada por um sistema eletrônico de gestão de bolsas (StipSys): 
https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml  
 
Trata-se de um sistema de solicitação e gestão por meio do qual as solicitações de bolsas serão elaboradas, 
enviadas, avaliadas e geridas. A plataforma online StipSys está disponível em alemão, espanhol, português e 
inglês.  

Os seguintes documentos devem acompanhar a solicitação: 

- Formulário de solicitação completamente preenchido 
- Curriculum vitae em forma de tabela, com foto, caso exigido (vide formulário "Curriculum Vitae em 

Tabela") 
- Exposição detalhada da motivação  
- Descrição do projeto de pesquisa (com cronograma) 
- Histórico escolar com notas/créditos, expedido pela respectiva secretaria da instituição de ensino 

(transcript of records) 
- Comprovante oficial de proficiência nos idiomas relevantes para a pesquisa 

                                                 
1 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml
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- Comprovante atual de matrícula na instituição de ensino superior latino-americana 
- Parecer do orientador da instituição de ensino superior parceira na Baviera, contendo referência à 

proficiência nos idiomas relevantes para a pesquisa 
- Confirmação da instituição de ensino superior de origem referente ao status de instituição parceira 

(as cooperações estabelecidas somente ao nível de faculdades, institutos ou departamentos também 
serão aceitas) 

 

Solicitações incompletas serão recusadas por motivos formais, a não ser que haja motivos pelos quais os 
solicitantes não sejam responsáveis e esses sejam comunicados ao BAYLAT por e-mail antes do envio dos 
documentos. 

 

 
5. Envio da solicitação: 

A documentação completa para a solicitação deve ser enviada dentro do prazo por meio eletrônico e postal, 
até 16 de abril 2019 (12 pm CET). 

 

5.1 Envio eletrônico  

O envio eletrônico da sua solicitação pode ser realizado até 16 de abril 2019, por meio do StipSys: 
https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml. Pedimos que leia atentamente as instruções para a 
solicitação no StipSys.    

O sistema será bloqueado automaticamente no deadline e não permitirá mais solicitações. Sugerimos enviar 
a solicitação antes do prazo, visto que pode haver sobrecarga do sistema no último dia permitido para o 
envio. 

Para evitar perda de dados em uma eventual sobrecarga do StipSys, é recomendável escrever e salvar 
textos longos da solicitação também externamente, por exemplo, em um documento Word.  

5.2 Envio por correio 

A solicitação completa, inclusive o Formulário de Proteção de Dados, deverão ser imprimidos, 
assinados e enviados ao BAYLAT no seguinte endereço (valerá a data do carimbo do correio de 
origem): 

Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BAYLAT)  
„Becas BAYLAT“ 
Apfelstraße 6 
91054 Erlangen,  
GERMANY/ Alemanha 

Deverão ser enviadas somente cópias, uma vez que os documentos não poderão ser devolvidos. Não há 
necessidade de autenticação! 

ATENÇÃO: Só serão consideradas solicitações enviadas eletronicamente pelo StipSys e por correio.   

  

6. Critérios para a concessão de uma bolsa: 

- o rendimento acadêmico obtido até a data 
- a qualidade e a viabilidade do projeto de pesquisa 
- o parecer do orientador da instituição de ensino superior parceira na Baviera 
- a proficiência nos idiomas relevantes para o projeto de pesquisa 

https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml
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Após a análise minuciosa dos documentos, os solicitantes receberão uma resposta por escrito positiva ou 
negativa da comissão de seleção (sem justificativa). 

Não será possível fornecer informações a respeito do processo de seleção em andamento, nem por e-mail e 
nem por telefone.  

 

 

7. Obrigações por parte dos bolsistas:  

  
Caso seja selecionado para uma bolsa, será necessário apresentar os seguintes documentos ao BAYLAT, o 
mais tardar, dois meses após o término da estadia de pesquisa: 

- Relato de experiência com dados sobre o decurso do trabalho de pesquisa  
- Vídeo/foto/citação sobre “Study/Research in Bavaria” para mídias sociais 
- Confirmação da estadia de pesquisa por parte do orientador da instituição de ensino superior na 

Baviera 

Caso o bolsista não cumpra com suas obrigações, sofrerá consequências oficiais correspondentes, tanto na 
Baviera como em seu país de origem. 

 
ATENÇÃO: As perguntas frequentes (FAQs) e as Instruções para Solicitação são partes integrantes e 
oficiais da chamada e devem ser observadas pelo solicitante. Ambos os documentos estão 
disponíveis na área de downloads. 
 
 
 
 
 
 
BAYLAT 
Data: 07.03.2019 


