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O	programa	de	bolsas

O programa de bolsas Albertus Magnus, de acor-
do com a visão do Concílio Vaticano II, põe-se ao 
serviço do intercâmbio e do diálogo entre as igre-
jas particulares. O programa é apoiado pela Con-
ferência Episcopal alemã. 

A realização a nivel de conteúdo e de organiza-
ção é reservada ao Instituto para a Igreja Mundial 
e Missão (IWM), com sede no Instituto superior de 
Filosofia e Teologia Sankt Georgen, em colabora-
ção com o KAAD (serviço católico acadêmico 
para estrangeiros).  

As bolsas são distribuidas pelas Obras missionári-
as, isto é pela Adveniat, pela Instituto de missiolo-
gia em missio e.V. (MWI) –, pela Renovabis, como 
também pelas dioceses alemãs.

O programa de bolsas é apoiado 
pelo Ministério das Relações  
Exteriores.
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O programa de bolsas é destinado a estudantes  
da África, Ásia, América Latina e Europa Oriental 
que queiram realizar estudos de pós-graduação 
numa universidade ou num instituto eclesiástico 
na Alemanha. 

O objetivo da estadia é a aquisição de um 
mestrado ou de um doutorado em teologia,  
filosofia, direito canônico ou disciplinas  
afins.

Quem	recebe	apoio?

‣ Uma bolsa mensal de € 1.100, que exige uma 
contribuição a partir do próprio esforço e/ou do 
subsídio de terceiros 

‣ Se necessário, um curso de alemão de seis  
meses 

‣ Um curso introdução à situação sócio-eclesial 
da Alemanha 

‣ Reuniões periódicas com grupos do campus, 
dirigidas por tutores 

‣ Reunião anual de todos os bolsistas 

‣ Reuniões de treinamento de vários dias 

‣ Acompanhamento científico e orientação por 
parte de um órgão acadêmico 

‣ Ofertas de tipo recreativo-espiritual

O período de financiamento regular  
(sem curso de alemão) é 

‣ para a aquisição do mestrado: 2,5 anos  

‣ para estudos de doutoramento: 3 anos 

Em casos excepcionais é possível uma 
prorrogação do período de apoio.

Por	quanto	tempo	
	 recebe-se	o	apoio?

Informações	importantes	 	
	 para	a	participação

Podem participar do programa homens e mulheres 
que 

‣ podem comprovar excelentes resultados de 
estudos e exames, 

‣ têm uma experiência pastoral plurianual, 

‣ têm conhecimentos elementares da língua ale-
mã, 

‣ se proponham a voltar, depois de terminarem 
seus estudos, ao ministério pastoral na igreja 
particular de origem. 

O Bispo diocesano competente ou o Superior Mai-
or, até o 31 de Março anterior ao início do ano 
acadêmico, deve enviar um pedido escrito de ad-
missão ao Programa de bolsas. 

Informar-se acerca dos pré-requisitos e das modali-
dades de aplicação na página web do programa de 
bolsa ou da Adveniat. 

Além do programa de bolsa, a Adveniat  
continua a cooperar com o ICALA.

Quais	são	os	serviços	que	o	
	 programa	compreende?
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