ASA Universidade
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 gostaria de se
posicionar e de estabelecer contatos como renomad@ parceir@ de
pesquisas sobre desenvolvimento sustentável? 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
suas empreitadas internacionais? Até 15 de setembro de 2019 você pode
apresentar uma proposta de projeto para o Programa ASA 2020.

O que é o Programa ASA?
O Programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento
baseado na Alemanha. O programa é voltado para jovens que desejem entender as interdependências
globais, fazer perguntas críticas e se engajar por um mundo mais justo. A aprendizagem em conjunto, a
ação social responsável para o desenvolvimento sustentável e a convivência global justa constituem o
cerne do programa.
O Programa ASA é oferecido pela Engagement Global e é majoritariamente financiado pelo Ministério
de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). O financiamento é também
compartilhado com oito estados federados da Alemanha: Baden-Württemberg, Baviera, Berlim,
Bremen, Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália, Saxônia e Hesse.

Formato do programa
O Programa 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 estágio futuros nos formatos básico e global.
Esses estágios constituem o elemento central dos programas para os participantes da ASA. No total, @s
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. Paralelamente, @s participantes da ASA beneficiam-se participando de seminários com
duração de vários dias, nos quais tratam de temas como interdependências globais, estruturas de poder
e racismo, mas também de métodos de gerenciamento de projetos e de resolução de conflitos. Em
seguida, @s participantes refletem sobre suas experiências de aprendizagem e buscam formas de
integrá-las a seu próprio ambiente e aplicá-las a seu engajamento futuro. Como Change Agents, @s
participantes retornam a 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.

Quem são @s participantes da ASA?
Formato básico:
Pessoas entre 21 e 30 anos de idade, que estudem na Alemanha podem se candidatar para o Programa
ASA. Pessoas interessadas que tenham concluído o bacharelado há menos de 18 meses, ou ainda
cidadãos alemães que estudem no exterior também podem se candidatar. Uma equipe formada por
dois/duas participantes da ASA realiza as duas fases de estágio e participa dos seminários ASA
juntamente.
Formato global:
Uma equipe internacional formada por dois/duas participantes da Alemanha e dois/duas provenientes
de um país parceiro na África, Ásia, América Latina ou no sudeste da Europa realiza as duas fases de
estágio juntamente. Participantes dos países parceiros devem ter idade entre 21 e 35 anos e estar em
contato direto com o parceiro do projeto em seu país.

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
Elaboração de modelos estimativos sobre crises de fome, baseados no processamento analítico de
dados, no Brasil
Desenvolvimento e introdução de um curso superior em governança, na Alemanha e no Senegal

“ ‘ASA-sustentabilidade une’ [titulo do projeto piloto que faz parte de ASA Universidade,
comentário do autor] oferece às escolas superiores um upgrade considerável, sob a medida em
política de desenvolvimento: Por meio dos eventos do ciclo da ASA, da proximidade com a prática
e os contatos do programa, as escolas superiores e seus parceiros obtêm grandes vantagens, que
embasam suas atividades de ensino e pesquisa no contexto do desenvolvimento global
sustentável. Assim, criam-se sinergias e abrem-se novas perspectivas.”
Christoph Grammer, Ministro-adjunto do Estado Federado de 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 o processo de seleção com um longo histórico de sucesso, visando
encontrar jovens que se encaixem nas características do seu projeto.
Nós apoiamos o processo de aprendizagem e preparação d@s participantes por meio de seminários
com duração de vários dias, durante os quais @s participantes são acompanhad@s de perto por
tutor@s. Os seminários tratam de temas como formação de equipes, gerenciamento de projetos ou
comunicação intercultural; sensibilizam para privilégios e racismo; e estimulam a reflexão sobre
interdependências globais e o processo de aprendizagem de cada um.
Formato global: Nós auxiliamos @s participantes dos países parceiros na obtenção de um visto para
sua estada de 90 dias na Alemanha,
Tod@s @s participantes recebem do Programa ASA uma bolsa de estudos parcial e cobertura de
seguros. Adicionalmente, o Programa ASA assume tanto os custos relativos aos seminários ASA, bem
como uma parte das despesas de viagem inerentes à(s) fase(s) de estágio.

“Como empresa de médio porte dedicada ao desenvolvimento de modelos para a gestão
sustentável de florestas e áreas agrícolas em regiões tropicais, damos grande valor à pesquisa
aplicada. Simultaneamente, nosso trabalho inovador para a ciência é um interessante objeto de
pesquisa. A cooperação com escolas superiores nos ajuda a unir esses interesses e a financiar
pesquisas que estimulam a economia sustentável e têm aplicação prática direta.”
Simon Mader, Querdenker GmbH, Parceiro de Projeto da ASA

Sua contribuição





Em conjunto com sua organização parceira, você deve desenvolver a proposta de projeto – o
Programa ASA está disponível para auxiliar.
Após a pré-seleção realizada pelo Programa ASA, você tem autonomia para selecionar @s
participantes da Alemanha.
Você deve auxiliar @s participantes com as formalidades relativas à entrada no seu país (ex.
solicitação de visto).
Você deve oferecer às/aos participantes apoio técnico e organizacional durante a preparação,
execução e acompanhamento da fase de estágio em seu país. Você deve disponibilizar todos os
recursos materiais necessários para esse fim. Nesse caso, o Programa ASA não pode oferecer
nenhum auxílio – nem financeiro, nem material.

Informação adicionais válidas para o formato global:
Instituição parceira em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa:
Você é responsável pelo processo de busca e seleção de candidat@s em seu país.

Instituição parceira na Alemanha:
Você oferece apoio ao processo de busca e seleção de candidat@s em seu país. Além disso, você auxilia
@s 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 co-financiamento da estada d@s participantes na Alemanha (ver Financiamento).

Financiamento / bolsa de estudo pelo Programa ASA
Fase de estágio na Alemanha
Durante a fase de estágio de três meses na Alemanha, participantes da Alemanha e dos países parceiros
recebem até 822 euros por mês. No formato global, a ASA oferece apenas um financiamento parcial
para a fase de estágio na Alemanha. A instituição parceira na Alemanha deve assumir quaisquer custos
adicionais, incluindo as despesas aéreas para participantes dos países parceiros.
Fase de estágio em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa
Durante a fase de estágio de três meses, participantes da Alemanha recebem uma bolsa parcial de
aproximadamente 1.800 euros do Programa ASA, como forma de auxílio de subsistência, além de um
subsídio para despesas de viagem. Informação adicionais válidas para o formato global: Participantes
dos países parceiros recebem um subsídio de aproximadamente 600 euros para a fase de estágio em
seu próprio país.

Calendário do Programa ASA
15 de setembro de 2019: Prazo de candidatura para propostas de projeto
27 de setembro de 2019: Seleção de projetos pelo Programa ASA
De 20 de novembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020: Divulgação dos projetos selecionados no site da
ASA; jovens profissionais e estudantes interessad@s podem candidatar-se
Janeiro e fevereiro de 2020: Seleção de participantes
De abril a junho de 2020: Participantes participam de dois seminários na Alemanha; estabelecimento de
contato entre participantes e instituições parceiras
De abril a julho de 2020: Estágio de três meses na Alemanha
Entre julho de 2020 e janeiro de 2021: Estágio de três meses na instituição parceira em um país da
África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa
Fevereiro e março de 2021: Participantes fazem uma retrospectiva da(s) fase(s) de estágio, trocam
informações sobre seu engajamento futuro e são estimulad@s a estabelecer contatos entre si.

Informações adicionais em www.asa-programm.de

Contato
ASA-Hochschule@engagement-global.de
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | Programa ASA
Lützowufer 6-9
10785 Berlim
Alemanha
Tel: +49 (30) 25 48 2-234 / Fax: +49 (30) 25 48 2-359
E-Mail: info@asa-programm.de

