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Bolsa de estudo na Alemanha para jovens jornalistas 
 
 
A melhor maneira de promover o entendimento e as relações entre os povos é que os 
jovens, especialmente os jornalistas profissionais, tenham trabalhado no exterior. É por 
isso que o Programa de Jornalistas Internacionais (Internationale Journalisten-
Programme, IJP) realizará uma nova edição de sua bolsa de estudos na primavera e verão 
de 2023. Este programa de intercâmbio entre a Alemanha e a América Latina é apoiado 
pelo Ministério Federal das Relações Exteriores alemão, fundações e empresas privadas. 
Graças a eles, os jornalistas da América Latina poderão receber uma bolsa de estudos para 
trabalhar por dois meses como jornalistas visitantes em um meio de comunicação em 
Berlim, Alemanha. 
 
Esta chamada é dirigida aos jornalistas dos países latino-americanos de língua portuguesa. 
Os interessados do resto da América Latina e da Alemanha podem consultar as versões 
em español e alemão do convite à apresentação de propostas nos sites ijp.org/latino e 
ijp.org/lateinamerika. 
 
Objetivo do programa 
O IJP tem como objetivo fomentar as relações entre jovens jornalistas da Alemanha e da 
América Latina. Por este motivo, oferece a oportunidade de um intercâmbio profissional e 
de conhecer o país europeu em primeira mão. Os jornalistas latino-americanos passarão 
dois meses no escritório editorial de uma mídia alemã. Esta será uma oportunidade para 
se familiarizar com a realidade política e econômica do país, assim como para conhecer 
sua cultura e a mentalidade de seu povo. O trabalho na redação de uma mídia alemã 
permitirá aos jornalistas latinos ampliar sua rede de contatos e cultivar relações 
profissionais com jornalistas alemães e europeus. No final do programa, eles farão parte 
da rede de ex-alunos do IJP, que permanece ativa e estende a relação para além da 
duração da bolsa. 
 
Quem pode se candidatar? 
O programa é destinado a jornalistas entre 25 e 38 anos de idade que têm um interesse 
especial na Alemanha. Um requisito importante é que os candidatos tenham um bom 
conhecimento da língua alemã, embora um excelente domínio do inglês também possa 
ser aceito sob certas condições. O programa é destinado a jovens jornalistas que 
concluíram seus estudos universitários e já podem demonstrar alguma experiência de 
trabalho. Os candidatos devem ser capazes de provar que estão trabalhando como 
jornalista, seja como estagiários, redatores ou freelancer em uma mídia impressa, rádio, 
televisão ou online. Não serão aceitas inscrições de funcionários de agências de mídia ou 
agências de relações com a mídia. 
 
Quando o programa é realizado? 
A bolsa começa com um seminário introdutório de vários dias, de 22 a 26 de abril de 
2023, em conjunto com os bolsistas latino-americanos. Em maio e junho, os bolsistas 
latino-americanos permanecerão em Berlim. Outro seminário conjunto será realizado no 
fim de semana de 24-25 de junho de 2023. A participação em ambos os seminários é 
obrigatória. O mesmo se aplica à reunião após o retorno da América Latina, para a qual 
ainda não foi definida uma data. A estadia dos bolsistas alemães na América Latina 
ocorrerá entre julho e agosto de 2023 e poderá ser prorrogada por um mês, 

individualmente, se necessário. 
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Como participar? 
Os interessados no programa IJP devem enviar sua solicitação via e-mail com um único 
documento PDF para a embaixada alemã no país de origem do candidato. 
Recomendamos que você peça nestes lugares o assistente de aplicação do IJP. Eles estão 
geralmente nas áreas de Cultura e/ou Imprensa. Qualquer pedido não enviado a estes 
endereços não será considerado. 
 
O pedido deve incluir: 
 
- Uma carta dos candidatos em alemão (de preferência), inglês (segunda preferência), 

ou em sua língua materna (máximo 3.000 caracteres com espaços), explicando três 
coisas: motivos para participar do programa, interesse na Alemanha e meio de 
comunicação preferido para a estadia (o IJP se reserva o direito de acomodar bolsistas 
em outros meios de comunicação, caso o meio de comunicação preferido não esteja 
disponível. somente para os escritórios editoriais de Berlim). Os jornalistas de TV 
também devem explicar como pretendem realizar suas produções técnica e 
logisticamente. As redações do IJP ou da Alemanha não são capazes de atender a 
nenhuma exigência técnica para produções de TV. 
 

- Um curriculum vitae em alemão (de preferência), em inglês (segunda preferência) ou 
em sua língua materna, com data de nascimento, endereço, número de telefone 
particular e do escritório com o código do país, endereço de e-mail. Os 
conhecimentos profissionais e lingüísticos necessários para a bolsa de estudos devem 
ser demonstrados. A prova de conhecimento de idiomas (diplomas, certificados, etc.) 
deve ser anexada. Além disso, o pessoal da embaixada dará aos candidatos um teste 
de orador e, se necessário, a coordenação do IJP se reserva o direito de solicitar um 
vídeo no idioma que os candidatos afirmam falar. 

 
- Três artigos atuais ou relatórios dos candidatos que demonstram suas habilidades 

profissionais. No caso de TV ou Rádio, são necessárias transcrições de trabalhos de TV 
ou rádio. Além disso, um link para o site onde o trabalho é hospedado poderia ser 
enviado. 

 
- Três propostas de tópicos a serem investigados durante a estadia em que o programa 

de bolsas de estudo é realizado. Cada tópico não deve ter mais de 600 caracteres com 
espaços. 

 
- Uma carta de recomendação (em espanhol está bem) do editor ou chefe de seção do 

meio de comunicação onde o candidato trabalha ou colabora. Isto deve incluir uma 
descrição da capacidade profissional do jornalista e permissão explícita para que o 
candidato participe do programa durante dois meses. 

 
Os pedidos incompletos serão rejeitados. 
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Qual é o valor da bolsa de estudos? 
Para jornalistas da América Latina, a bolsa de estudos consiste em uma quantia de 4.000 
euros. Desse valor, 3.500 euros serão pagos no início da bolsa de estudos, e os 500 euros 
restantes após a apresentação de um relatório da bolsa. Com este dinheiro, o bolsista tem 
que cobrir todas as despesas básicas de viagem, ou seja, passagem aérea, transporte, 
hospedagem e alimentação. O IJP não é responsável por nenhum custo extra. Somente as 
acomodações durante o seminário introdutório e a viagem de uma semana para a 
Alemanha serão cobertas pelo IJP. O trabalho jornalístico realizado como parte do 
programa de bolsas de estudo não será remunerado pela organização. 
 
Quantas vezes se pode aplicar? 
Múltiplas aplicações são possíveis, e até mesmo encorajadas, porque demonstram um 
interesse a longo prazo na América Latina e no programa IJP. Muitos bolsistas só 
conseguiram entrar no programa em sua segunda ou mesmo terceira tentativa. 
Entretanto, aqueles que não são bem sucedidos após a terceira aplicação geralmente têm 
poucas chances. 
 
Mais perguntas? 
As respostas às perguntas mais frequentes que não são respondidas neste documento 
podem ser encontradas no site do IJP: ijp.org/latino 
 
Se você ainda tiver dúvidas, pode contatar os coordenadores do programa (Sebastian Erb 
e Yaotzin Botello) diretamente pelo e-mail: latino@ijp.org 
 
A coordenação do IJP não recebe solicitações diretas para o programa! 
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