Informações adicionais sobre ASA
Universidade básico e global
Você gostaria de intensificar a integração do desenvolvimento sustentável
em sua escola superior ou em sua universidade e de torná-lo mais
acessível por meio de projetos concretos? Você está à procura de
estudantes provenientes da Alemanha ou de algum país da África, Ásia,
América Latina ou do sudeste da Europa para receberem seu apoio em em
seus projetos internacionais de sustentabilidade? Até 15 de setembro de
2021 você pode apresentar uma proposta de projeto para o Programa ASA
2022.
O programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento que
Engagement Global implementa em nome do Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento
da Alemanha (BMZ).
Para conhecer o programa melhor, consulte, por favor, a nossa “ficha de informação sobre a sua proposta
de projeto: O programa ASA”. Aqui, por outro lado, gostaríamos de familiarizá-los com as características
especiais do formato ASA Universidade básico e global.

A oferta: ASA Universidade
O formato ASA Universidade (anteriormente denominado Cooperação ASA para Escolas Superiores) é
oferecido pelo Programa ASA em cooperação com a Ciência – a pesquisa inovadora na prática de
sustentabilidade é o ponto central. Escolas superiores, universidades e seus parceiros da economia e da
sociedade civil são convidados a apresentar projetos de futuro nos formatos básico e global.
O projeto está no centro da programação dos e das participantes do programa ASA. No total, os e as
participantes dedicam-se durante meio ano a seu projeto: inicialmente, passam três meses na Alemanha,
seguidos de três meses na organização parceira na África, Ásia, América Latina ou no sudeste da Europa.
No formato global, os e as participantes passam pelas fases do projeto em uma equipe internacional. Esta
equipe é composta por um ou dois participantes da Alemanha e do país parceiro na África, Ásia, América
Latina ou sudeste da Europa.
Como Change Agents, os e as participantes retornam as suas escolas superiores e universidades e
organizam ações, dão palestras, escrevem teses de conclusão de curso ou de mestrado sobre temas
relacionados ao projeto e, assim, introduzem os impulsos recebidos e suas experiências ao ensino e à
pesquisa.

Exemplos de projetos


Pesquisa sobre estratégias sustentáveis de reflorestamento nos trópicos, na Costa Rica



Energias renováveis e a cidade sustentável, na Tailândia, nas Filipinas e no Vietnã



Desenvolvimento e introdução de um curso superior em governança, na Alemanha e no Senegal

"Uma atualização sob medida para o desenvolvimento: através dos eventos do ciclo ASA,
da proximidade com a prática e a rede do programa, as universidades e seus parceiros
obtêm grandes vantagens, que embasam suas atividades de ensino e pesquisa no contexto
do desenvolvimento global e sustentável. Assim, criam-se sinergias e abrem-se novas
perspectivas.
Christoph Grammer, Staatsministerium Baden-Württemberg

Contribuição do Programa ASA


Nós oferecemos consultoria no desenvolvimento e na elaboração da sua proposta de projeto.



Nós assumimos o concurso para a seleção de participantes da Alemanha, coordenamos o processo de
candidatura e organizamos um procedimento de seleção que tem sido experimentado e testado
durante muitos anos a fim de encontrar jovens comprometidos com o seu projeto.



Nós apoiamos o processo de aprendizagem e preparação dos participantes por meio de seminários
com duração de vários dias.



Os e as participantes recebem do programa ASA uma bolsa mensal para cobrir os gastos de vida
durante o período do projeto e cobertura de seguro, assim como um subsídio de viagem se a
participação no projeto for acompanhada por uma viagem ao respetivo país parceiro. Além disso,
Engagement Global cobre os custos de viagem e alojamento para os seminários.
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Para ASA Universidade global, o seguinte se aplica no caso da implementação de projetos em presencia:
Junto com você, apoiamos os e as participantes dos países parceiros na obtenção de um visto para uma
estadia de 90 dias na Alemanha.

Sua contribuição


Você desenvolve (no formato global, em conjunto com sua organização parceira) a proposta de
projeto – o Programa ASA está disponível para auxiliar.



Após a pré-seleção pelo programa ASA, vocês selecionam independentemente os e as participantes
da Alemanha.



Se necessário, vocês apoiam os e as participantes com as formalidades de entrada (por exemplo,
pedido de visto).



Você apoia a equipe do projeto profissional e organizacionalmente na preparação, implementação e
acompanhamento da fase do projeto. Para este fim, você também fornece os recursos materiais
necessários. O programa ASA não pode fornecer nenhum apoio aqui - nem financeiro nem material.

Para ASA Universidade global, o seguinte também se aplica:
Instituições parceiras localizadas em um país da África, Ásia, América Latina ou sudeste europeu:
Você é responsável pelo processo de busca e seleção de candidatos em seu país. Por favor, atente que os
seminários são realizados em inglês. Os e as participantes devem comprovar conhecimento de inglês nível
B2 do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR).
Instituições parceiras na Alemanha:
Você oferece apoio ao processo de busca e seleção de candidatos na Alemanha. Em caso da
implementação do projeto em presencia você auxilia os e as participantes provenientes do país parceiro
em sua entrada no seu país (marcação de voo e solicitação de visto), disponibiliza acomodação, ajuda a
lidar com dificuldades linguísticas durante sua estada e assume o cofinanciamento da estadia dos e das
participantes na Alemanha (ver "Suplemento ao formato global do Programa ASA 2022").

"Como uma empresa de médio porte que desenvolve modelos no campo da agricultura e
silvicultura tropical sustentável, a pesquisa aplicada é muito importante. Ao mesmo tempo,
nosso trabalho pioneiro é um tema de pesquisa empolgante para a academia. A cooperação
universitária nos ajuda a combinar esses interesses e a financiar pesquisas que promovem
negócios sustentáveis e têm uma relevância prática direta".
Simon Mader, BaumInvest AG, ASA-Projektpartner

Financiamento
ASA básico
Fase do projeto em uma instituição parceira com sede em um país da África, Ásia, América Latina ou
sudeste da Europa
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Se o projeto estiver presente e uma partida dos e das participantes da Alemanha puder ser realizada, eles
e elas recebem do programa ASA uma bolsa de um total de 2.150 euros em média 1 como apoio para as
despesas de manutenção no país parceiro, bem como um subsídio de viagem de uma média de 1.102
euros.2 Caso o projeto tenha que ser realizado digitalmente devido à pandemia, os e as participantes do
programa ASA também poderão trabalhar remotamente com você como instituição parceira através de
uma bolsa. Ela compreende uma média de 1.900 euros por três meses3.
ASA Universidade global
Para obter detalhes sobre o financiamento no formato global, consulte o "Suplemento ao formato
global do Programa ASA 2022".

Calendário do Programa ASA
15 de setembro de 2021: Prazo de candidatura para propostas de projeto
Outubro de 2021: Seleção de projetos através do programa ASA
Até 15 de dezembro de 2021: Seleção de participantes dos países parceiros (apenas no formato global)
01 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022: Divulgação dos projetos selecionados no site do
programa ASA; jovens profissionais e estudantes da Alemanha interessados podem candidatar-se
Janeiro e fevereiro de 2022: Seleção de participantes da Alemanha
Abril a junho de 2022: Fase de seminário dos e das participantes
Abril a junho de 2022: Fase de projeto de três meses na Alemanha no formato global; no caso de
implementação digital, remota, se necessário.
Entre julho de 2022 e dezembro de 2022: Fase de três meses de projeto em um país da África, Ásia,
América Latina ou Sudeste da Europa nos dois formatos do programa; no caso de implementação digital,
remota, se necessário.
Fevereiro/março de 2023: Nos seminários RENew, os e as participantes olham para trás na(s) fase(s) do
projeto, trocam ideias sobre o seu engajamento no futuro e recebem impulsos para o trabalho em rede.

1

61% da bolsa de Serviço de intercâmbio acadêmico alemão (DAAD); os valores são ajustados anualmente, de modo que
pode haver pequenos desvios para 2022.
2
82% do subsídio de viagem para bolsistas alemães fornecidos pelo DAAD para o respetivo país; os valores são ajustados
anualmente, de modo que pode haver pequenos desvios para 2022.
3
Valor baseado no subsídio para despesas do Serviço Federal Voluntariado Alemão (Bundesfreiwilligendienst) e o regulamento
sobre as taxas no seguro social (SvEV, § 2); os valores estabelecidos são corrigidos anualmente, de modo que pode haver
pequenos desvios para 2022.
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