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Objetivo e foco do BAYLAT
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 Financiamento para cientistas e estudantes

 Estabelecimento de parcerias estratégicas para a Baviera

 Formação de redes e alianças de pesquisa 

 Assistência e aconselhamento em questões sobre o panorama do 
ensino superior, áreas de pesquisa, oportunidades de ensino e 
cooperação científica na América Latina

 Organização de reuniões de trabalho científico, viagens e visitas de 
delegações, eventos de todo o tipo

 Estabelecer contatos / construir e manter extensas redes na educação, 
ciência e negócios



Parcerias estratégicas
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Chamada para Financiamento Inicial BAYLAT 

5

Objetivo: Criar uma cooperação científica nova e duradoura entre instituições parceiras da 

Baviera e da América Latina

Elegibilidade:

- projetos colaborativos de pesquisa

- concepção de programas conjuntos de estudos

- projetos de pesquisa e de ensino (também em forma digital)

Financiamento de até 6.000 € por proposta 

Também inclui: custos de viagem para a Baviera e acomodação para parceiros da  América 

Latina

Aberto para todas as disciplinas e temas e 20 países da América Latina

Próxima chamada: 2023

Financiamento: para 2024



FAPESP/BAYLAT-
Financiamento de Workshops
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Chamada para a realização conjunta de Workshops na Baviera e no Estado de São Paulo

Objetivo: intensificar e ampliar a cooperação em ciência e pesquisa entre as regiões parceiras, 

incluindo financiamento de jovens pesquisadores 

Elegibilidade:

Workshops científicos, mobilidade de cientistas, intercâmbio de informações

Financiamento de até 25.000€ para cada lado

Participação aberta para todas as áreas da ciência 

Próxima chamada: 2023

Financiamento: para 2023/2024

Link direto:

www.baylat.org/foerderprogramme/fapespbaylat-ausschreibung.html

http://www.baylat.org/foerderprogramme/fapespbaylat-ausschreibung.html


Bolsas de estudo 
para estudantes latino-americanos 
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- Duração da estada/projeto: de 1 a 5 meses

- Financiamento máximo: 931 € por mês e € 150 para seguro saúde em pagamento único

- Objetivo: permanência de pesquisa para o trabalho final de Bacharelado ou Mestrado 

(TCC)

- Critérios de atribuição:

- Notas de estudo

- Elaboração do projeto de pesquisa

- Proficiência na língua especificada pelo mentor bávaro

Próxima chamada: 2023

Financiamento: 2023/2024



 BayFOR (Bavarian Research Alliance) aconselha e apoia cientistas de universidades 

bávaras e atores da indústria na competição para o financiamento da pesquisa europeia

 Programa de financiamento bávaro para o início de cooperações internacionais de pesquisa 

(BayIntAn) para todos os países

 Montante do financiamento: máx. 10.000 euros 

 BAYLAT analisa se a proposta é elegível para financiamento. Em caso positivo a solicitação

é enviada à BayFOR

 Ex. meio-ambiente: O próximo prazo para propostas curtas é novembro de 2022, os 

convites para uma proposta completa subseqüente devem ser enviados em janeiro 

de 2023. 

 Informacao: www.bayfor.org

Programa de financiamento da Aliança de pesquisa da      

Baviera (BayFOR) GmbH
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http://www.bayfor.org/


LATinBAY
Rede de cientistas na Baviera que trabalham com a América Latina

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

DA PESQUISA

►Acesso via website do BAYLAT

Link direto:

www.baylat.org/latinbay-informationssystem.html

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

DA COOPERAÇÃO

►Acesso via website do BAYLAT

http://www.baylat.org/latinbay-informationssystem.html


LATinBAY
Rede de cientistas na Baviera que trabalham com a América Latina

Exemplo pesquisa:



Contato
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Centro Universitário da Baviera para América Latina (BAYLAT)

Apfelstraße 6

91054 Erlangen - Alemanha 

Tel. +49 (0)9131 85 25955

Fax +49 (0)9131 85 25949 

E-mail:  info@baylat.org

Homepage:  www.baylat.org

/baylat.lateinamerika @BAYLAT_BAVIERA

mailto:info@baylat.org
http://www.baylat.org/

