
 

 

 
Ministério da Educação 

Gabinete do Ministro 

ASSESSORIA INTERNACIONAL 

 

Convocatória Programa Stipendium Hungaricum 

Edital de Bolsas 2023/2024 

Orientações aos candidatos 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. O Programa Stipendium Hungaricum do governo húngaro oferece bolsas de estudos anualmente 

para estudantes brasileiros, através de Acordo de Cooperação Educacional com o Ministério da 

Educação para formação em cursos de graduação e cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado 

e doutorado). 

1.2. Para o período letivo 2023/2024, além dos programas existentes, os candidatos poderão se inscrever 

em cursos de formação agregados (one-tier programmes), na qual a graduação e o mestrado são 

unificados. Os candidatos que se inscreverem nesses programas precisam estar nas listas enviadas 

pelo parceiro brasileiro (no caso, o MEC). 

1.3. Para maiores informações acerca do Programa, bem como dos cursos de Graduação, Mestrado, 

Doutorado, curso preparatório em língua Húngara e cursos de formação unificada, acesse o link 

https://stipendiumhungaricum.hu/apply/. 

1.4. Cada país parceiro é responsável pela seleção de seus candidatos. No Brasil, o Programa é gerido 

pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro 

(AI/MEC) e a seleção é de responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES. 

1.5. Em caso de dúvidas relacionadas ao processo de candidatura, favor entrar em contato com a 

Coordenação-Geral de Programas de Cooperação Internacional pelo e-mail: sh@capes.gov.br, 

telefone: (61) 2022-6657. 

 

2. BENEFÍCIOS DA BOLSA 

2.1. Isenção do pagamento de mensalidades. 

2.2. Bolsa mensal com valores diferentes a depender do nível de estudos: 

a) Graduação, Mestrado, One-tier Master, cursos preparatórios: HUF 43.700 (cerca de 120 

euros mensais) para o custo de vida na Hungria até a conclusão dos estudos; 

https://stipendiumhungaricum.hu/apply/
mailto:sh@capes.gov.br


 

 

b) Doutorado: HUF 140.000 (cerca de 390 euros mensais) para a primeira fase do curso (4 

semestres) e HUF 180.000 (cerca de 500 euros mensais) para a segunda fase do curso (4 

semestres) – ambos referentes a 12 meses por ano até a conclusão dos estudos. 

2.3. Contribuição para acomodação: vaga gratuita em alojamento ou uma contribuição de HUF 40.000 por 

mês para os custos de acomodação durante o período da bolsa (observe que se o estudante não 

mora no alojamento, o valor de HUF 40.000 por mês é uma contribuição para auxiliar no custeio do 

aluguel, e pode não ser suficiente para cobrir o valor total do aluguel, especialmente na capital e em 

grandes cidades). 

2.4. Seguro médico: serviços de saúde de acordo com a legislação húngara (Lei LXXX de 1997, cartão 

nacional de seguro saúde) e seguro médico complementar para até HUF 65.000 (cerca de 180 euros) 

por ano e por pessoa. 

Parágrafo único: A Fundação Tempus informa que tais valores são apenas uma contribuição para o custo 

de vida do estudante. Isso significa que o valor disponibilizado não cobre totalmente todos os custos de 

vida e as necessidades dos alunos. Todos os candidatos são altamente aconselhados a verificar as 

despesas do custo de vida esperados na Hungria e na cidade que desejam morar, antes de se 

inscreverem, através do site: http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-

living.html 

 

3. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

3.1. Para efetivação da candidatura, cada participante deve, obrigatoriamente, realizar a inscrição no 

sistema da CAPES e no portal da Fundação Tempus. A não realização da inscrição nos dois sistemas 

acarretará, automaticamente, no indeferimento da candidatura. 

3.2. As inscrições no sistema da CAPES ocorrerão a partir do dia 07 de novembro de 2022 até às 17h 

(horário de Brasília) do dia 12 de dezembro 2022, através do link inscricao.capes.gov.br. 

3.3. As inscrições no portal da Fundação Tempus ocorrerão a partir do dia 15 de novembro de 2022 

através do link apply.stipendiumhungaricum.hu/. 

3.4. Em razão dos trâmites necessários para análise das candidaturas e envio de resultados ao parceiro 

húngaro, recomenda-se aos candidatos realizarem a inscrição primeiramente no sistema da CAPES e, 

em seguida, no portal da Fundação Tempus. 

3.5. O guia de candidatura do programa Stipendium Hungaricum pode ser acessado aqui. 

 

4. DOCUMENTOS E CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 

4.1. Os critérios de seleção são estabelecidos pela CAPES. 

4.2. Os critérios e documentos para a seleção são diferentes para cada nível de estudos, conforme 

disposto nos anexos deste edital: 

http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html
http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html
http://inscricao.capes.gov.br/
https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
https://stipendiumhungaricum.hu/uploads/2020/03/Application-Guide-for-the-Stipendium-Hungaricum-Programme_2023_24.pdf


 

 

Anexo I - Graduação Plena 

Anexo II - Graduação Sanduíche 

Anexo III - Mestrado Pleno 

Anexo IV – Mestrado Sanduíche 

Anexo V – One-Tier Master 

Anexo VI - Doutorado Pleno 

Anexo VII – Doutorado Sanduíche 

Anexo VIII – Cursos Preparatórios 

Anexo IX – Pós-graduação Especializada Plena 

Anexo X – Pós-graduação Especializada Parcial 

4.3. Os comprovantes de teste de proficiência na língua inglesa aceitos são: o TOEFL IBT (Internet-Based 

Testing), o TOEFL ITP (Institutional Testing Program), o IELTS (International English Language Test) e 

o Certificado de Cambridge. 

Parágrafo único: O DET (Duolingo English Test) somente será aceito mediante o envio de 

declaração ou carta da instituição húngara confirmando o aceite do referido teste. 

4.4. Os candidatos serão classificados pela seguinte ordem de acordo com a modalidade de bolsa 

solicitada: 

1. Doutorado Pleno 

2. Doutorado Parcial 

3. Mestrado Pleno 

4. Mestrado Parcial 

5. One-Tier Master 

6. Curso de formação de pós-graduação especializada (Pleno) 

7. Curso de formação de pós-graduação especializada (Parcial) 

8. Graduação Plena 

9. Graduação Parcial 

10. Curso preparatório em Língua Húngara 

4.5. Serão excluídos do processo seletivo os candidatos que: 

a) Foram selecionados para a bolsa Stipendium Hungaricum para o ano letivo 2020/2021 ou 

2021/2022, mas não viajaram para a Hungria e não iniciaram os seus estudos, e nem notificaram a 

Fundação Tempus até 31 de agosto do ano da inscrição sobre o ocorrido; ou 

b) Adiaram o recebimento da bolsa referente a 2020/2021 ou 2021/2022, mas não viajaram para a 

Hungria e não iniciaram os seus estudos no tempo determinado, e nem notificaram a Fundação 

Tempus, até 31 de agosto, sobre o ocorrido. 

c) A condição de bolsista é extinta se o aluno não cumprir sua obrigação de participar de exames 



 

 

médicos, e suas obrigações adicionais previstas no protocolo de saúde, ou se for considerado 

inapto durante o exame médico obrigatório. 

5. ETAPAS DA SELEÇÃO 

5.1. A primeira fase, que trata da verificação técnica e nomeação, ocorrerá entre janeiro e fevereiro de 

2023. 

5.2. A verificação técnica é realizada pela Fundação Tempus. Nesta etapa, é verificado se o candidato 

atende aos pré-requisitos estabelecidos e se o candidato aplicou para um programa/nível de estudo 

que esteja disponível para o Brasil. É nessa etapa também que é verificado, pela instituição húngara, 

se o candidato fez o upload dos documentos necessários. Ressalta-se que quem verifica a 

elegibilidade desses documentos é a instituição brasileira responsável pela seleção, ou seja, a 

CAPES. 

5.3. Após a verificação, a Fundação Tempus envia ao Brasil uma lista com os candidatos que atendem os 

pré-requisitos para revisão e análise. A decisão da lista final de selecionados brasileiros, bem como a 

lista de reserva serão enviadas à Fundação Tempus até o dia 28 de fevereiro de 2023. 

5.4. Após o envio da lista final com o nome dos selecionados, ocorre a segunda fase – etapa de avaliação 

das candidaturas pelas instituições húngaras. 

5.5. Cada candidato será informado individualmente sobre mais detalhes e como prosseguir, 

diretamente pela instituição anfitriã selecionada. 

5.6. Acesse o Call for Applications para todos os níveis de curso, exceto doutorado, para entender 

melhor o processo de seleção. 

5.7. Para mais informações sobre o Call for Applications para doutorado, clique aqui. 

  

https://stipendiumhungaricum.hu/uploads/2020/03/BA_MA_OTM_Call_for_Applications_2023_2024.pdf
https://stipendiumhungaricum.hu/uploads/2020/03/PhD_Call_for_Applications_2023_2024.pdf


 

 

ANEXO I 

GRADUAÇÃO PLENA (Full Degree) 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Certificado de conclusão do Ensino Médio emitido por instituição reconhecida pelo MEC 

(obrigatório); 

3. Comprovante de resultado do Enem (obrigatório); 

4. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

5. Comprovante de premiação em olimpíadas científicas, prêmio Jovem Cientista ou outros prêmios 

de mérito acadêmico (opcional). 

 

Critério de seleção: maior nota do Enem em exames realizados a partir de 2009 (caso o candidato tenha 

realizado mais de um exame durante este período será considerado o de maior pontuação) – nota mínima 

de 450 na média geral das provas e superior a zero na redação. 

 

Critérios de desempate:  

1. Maior nota na prova de redação do Enem; 

2. Maior nota no exame de proficiência; 

3. Candidato contemplado com prêmios (premiação em olimpíadas científicas, prêmio jovem 

cientista ou outros prêmios de mérito acadêmico). 

  



 

 

ANEXO II 

GRADUAÇÃO SANDUÍCHE (Partial Degree) 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Histórico Escolar de Graduação, incluindo o semestre em curso no momento da inscrição, 

emitido pela IES, carimbado e assinado, sendo aceita assinatura eletrônica (obrigatório); 

3. Comprovante de resultado do Enem (obrigatório); 

4. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

5. Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica ou docência, 

quando houver (opcional). 

 

Critério de seleção: maior nota do Enem em exames realizados a partir de 2009 (caso o candidato tenha 

realizado mais de um exame durante este período será considerado o de maior pontuação) – nota mínima 

de 450 na média geral das provas e superior a zero na redação. 

 

Critérios de desempate:  

1. Maior nota na prova de redação do Enem; 

2. Maior nota no exame de proficiência de língua inglesa; 

3. Candidato com maior percentual de integralização da grade curricular do curso, respeitado o 

limite máximo de 90%; 

4. Candidato que comprove ter participado em programas de iniciação científica, tecnológica ou 

docência. 

  



 

 

ANEXO III 

MESTRADO PLENO (Full Degree) 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Diploma de graduação reconhecido pelo MEC (obrigatório); 

3. Comprovante de resultado do Enem (obrigatório); 

4. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

5. Projeto de Pesquisa resumido contemplando introdução, referencial teórico, justificativa, 

objetivos, metodologia, cronograma e referências (mínimo 6 e máximo de 8 páginas, fonte Times 

New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5) (obrigatório); e 

6. Comprovante de premiação em olimpíadas científicas, prêmio Jovem Cientista ou outros prêmios 

de mérito acadêmico (opcional). 

 

Critério de seleção: avaliação do projeto de pesquisa considerando as questões abaixo: 

1. O problema de pesquisa é relevante e atual? Até 10 pontos 

2. Existe uma questão de pesquisa clara? Até 10 pontos 

3. A questão de pesquisa reflete a problemática a ser enfrentada? Até 10 pontos 

4. O referencial teórico é atual e relevante? Até 10 pontos 

5. O método de pesquisa responde à questão levantada? 10 pontos 

 

Critérios de desempate: 

1. Maior nota no Enem; 

2. Maior nota na prova de redação do Enem; 

3. Maior nota no exame de proficiência; 

4. Candidato contemplado com prêmios (premiação em olimpíadas científicas, prêmio jovem 

cientista ou outros prêmios de mérito acadêmico). 

  



 

 

ANEXO IV 

MESTRADO SANDUÍCHE (Partial Degree) 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Diploma de graduação reconhecido pelo MEC (obrigatório); 

3. Comprovante de resultado do Enem (obrigatório); 

4. Histórico do curso de mestrado em andamento (obrigatório); 

5. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

6. Projeto de Pesquisa resumido contemplando introdução, referencial teórico, justificativa, 

objetivos, metodologia, cronograma e referências (Mínimo 6 e máximo de 8 páginas, fonte Times 

New Roman, corpo 12 e entrelinha 1,5) (obrigatório);  

7. Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica ou docência, 

(opcional). 

 

Critério de seleção: Avaliação do projeto de pesquisa considerando: 

1. O problema de pesquisa é relevante e atual? Até 10 pontos 

2. Existe uma questão de pesquisa clara? Até 10 pontos 

3. A questão de pesquisa reflete a problemática a ser enfrentada? Até 10 pontos 

4. O referencial teórico é atual e relevante? Até 10 pontos 

5. O método de pesquisa responde à questão levantada? 10 pontos 

Critérios de desempate: 

1. Maior nota no Enem; 

2. Maior nota da prova de redação do Enem; 

3. Maior nota no exame de proficiência; 

4. Certificados de iniciação científica, tecnológica ou docência. 

5. Produção de pesquisa científica ou tecnológica: 

i. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico que consta no Qualis/Capes 

– 0,5 ponto por artigo 

ii. Capítulos de livros – 0,3 ponto por capítulo 

iii. Autoria de livros – 0,4 ponto por livro 

iv. Publicação (acima de 3 páginas) em anais de evento científico – 0,2 ponto por publicação 

v. Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos – 0,1 ponto por resumo  

vi. Resumo publicado em anais de evento científico – 0,05 ponto por resumo 

vii. Coordenação de projeto de pesquisa ou extensão comprovada pela instituição – 0,2 ponto 

projeto. 



 

 

ANEXO V 

ONE-TIER MASTER 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes. (obrigatório) 

2. Certificado de conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo MEC. (obrigatório) 

3. Comprovante de resultado do Enem. (obrigatório) 

4. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

5. Comprovante de premiação em olimpíadas científicas, prêmio Jovem Cientista ou outros prêmios 

de mérito acadêmico. (opcional) 

 

Critério de seleção: maior nota do Enem em exames realizados a partir de 2009 (caso o candidato tenha 

realizado mais de um exame durante este período será considerado o de maior pontuação) – nota mínima 

de 450 na média geral das provas e superior a zero na redação. 

 

Critérios de desempate:  

1. Maior nota na prova de redação do Enem; 

2. Maior nota no exame de proficiência; 

3. Candidato contemplado com prêmios (premiação em olimpíadas científicas, prêmio jovem 

cientista ou outros prêmios de mérito acadêmico). 

  



 

 

ANEXO VI 

DOUTORADO PLENO (Full PhD) 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Diploma de graduação reconhecido pelo MEC (obrigatório); 

3. Diploma de mestrado, quando houver (opcional); 

4. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

5. Projeto, de até 15 páginas, contendo introdução, referencial teórico, justificativa, objetivos, 

metodologia, cronograma e referências, na seguinte formatação: fonte Times New Roman, 

tamanho 12 e espaçamento 1,5 (obrigatório). O documento deverá conter, obrigatoriamente, as 

seguintes informações: 

i. Título do Projeto  

ii. Resumo (até 200 palavras estruturado no padrão ABNT). Apresentação dos aspectos 

relevantes do projeto: a) Introdução, b) Objetivo, c) Metodologia ou Material e métodos, d) 

Resultados esperados, e) Considerações sobre potencial e impacto da proposta. 

iii. Palavras-chave (até cinco palavras-chave). 

iv. Apresentação do Projeto: incluir objetivos, método e indicadores que mostrem o impacto do 

projeto na área do conhecimento. 

v. Justificativa do projeto e o motivo pelo qual deveria ser contemplado com uma bolsa para 

pesquisa na Hungria. 

vi. Resultados a serem alcançados e potencial para sua ampliação. 

vii. Previsão de metas de produção acadêmica e científica. 

viii. Descrição da forma de disseminação no Brasil do conhecimento adquirido no exterior pelo 

bolsista. 

ix. Cronograma de trabalho: deve ser feita uma tabela para cada ano do desenvolvimento do 

projeto proposto, seguindo o modelo de cronograma abaixo. 

x. Outras informações relevantes - resumo dos resultados alcançados por meio de outros 

projetos financiados anteriormente pela Capes ou outras agências de fomento nacionais ou 

estrangeiras, quando houver. 

xi. Referências bibliográficas. 

 

Ano 1 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Atividade 1     

Atividade 2     

Atividade 3     



 

 

Critério de seleção: avaliação do projeto de pesquisa considerando: 

1. O problema de pesquisa é relevante e atual? Até 10 pontos 

2. Existe uma questão de pesquisa clara? Até 10 pontos 

3. A questão de pesquisa reflete a problemática a ser enfrentada? Até 10 pontos 

4. O referencial teórico é atual e relevante? Até 10 pontos 

5. O método de pesquisa responde à questão levantada? 10 pontos 

 

Critérios de desempate: 

1. Maior nota no exame de proficiência; 

2. Produção de pesquisa científica ou tecnológica: 

i. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico que consta no 

Qualis/Capes – 0,5 ponto por artigo 

ii. Capítulos de livros – 0,3 ponto por capítulo 

iii. Autoria de livros – 0,4 ponto por livro 

iv. Publicação (acima de 3 páginas) em anais de evento científico – 0,2 ponto por publicação 

v. Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos – 0,1 ponto por resumo  

vi. Resumo publicado em anais de evento científico – 0,05 ponto por resumo 

vii. Coordenação de projeto de pesquisa ou extensão comprovada pela instituição – 0,2 ponto 

por projeto. 

  



 

 

ANEXO VII 

DOUTORADO SANDUÍCHE (Partial PhD) 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Diploma do nível de estudos mais recente (obrigatório); 

3. Histórico do curso de doutorado em andamento (obrigatório); 

4. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

5. Projeto, de até 15 páginas, contendo introdução, referencial teórico, justificativa, objetivos, 

metodologia, cronograma e referências, na seguinte formatação: fonte Times New Roman, 

tamanho 12 e espaçamento 1,5 (obrigatório). O documento deverá conter, obrigatoriamente, as 

seguintes informações: 

i. Título do Projeto  

ii. Resumo (até 200 palavras estruturado no padrão ABNT). Apresentação dos aspectos 

relevantes do projeto: 

a. Introdução 

b. Objetivo 

c. Metodologia 

d. Resultados esperados 

e. Considerações sobre potencial impacto da proposta. 

iii. Palavras-chave (até cinco palavras-chave). 

iv. Apresentação do Projeto: incluir objetivos, método e indicadores que mostrem o 

impacto do projeto na área do conhecimento. 

v. Justificativa do projeto e o motivo pelo qual deveria ser contemplado com uma 

bolsa para pesquisa na Hungria. 

vi. Resultados a serem alcançados e potencial para sua ampliação. 

vii. Previsão de metas de produção acadêmica e científica. 

viii. Descrição da forma de disseminação no Brasil do conhecimento adquirido no 

exterior pelo bolsista. 

ix. Cronograma de trabalho: deve ser feita uma tabela para cada ano do 

desenvolvimento do projeto proposto, seguindo o modelo de cronograma abaixo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

x. Outras informações relevantes - resumo dos resultados alcançados por meio de 

outros projetos financiados anteriormente pela Capes ou outras agências de 

fomento nacionais ou estrangeiras, quando houver. 

xi. Referências bibliográficas. 

 

Critério de seleção: avaliação do projeto de pesquisa considerando: 

1. O problema de pesquisa é relevante e atual? Até 10 pontos 

2. Existe uma questão de pesquisa clara? Até 10 pontos 

3. A questão de pesquisa reflete a problemática a ser enfrentada? Até 10 pontos 

4. O referencial teórico é atual e relevante? Até 10 pontos 

5. O método de pesquisa responde à questão levantada? 10 pontos 

 

Critérios de desempate: 

1. Maior nota no exame de proficiência; 

2. Produção de pesquisa científica ou tecnológica: 

i. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico que consta no 

Qualis/Capes – 0,5 ponto por artigo 

ii. Capítulos de livros – 0,3 ponto por capítulo 

iii. Autoria de livros – 0,4 ponto por livro 

iv. Publicação (acima de 3 páginas) em anais de evento científico – 0,2 ponto por publicação 

v. Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos – 0,1 ponto por resumo  

vi. Resumo publicado em anais de evento científico – 0,05 ponto por resumo 

vii. Coordenação de projeto de pesquisa ou extensão comprovada pela instituição – 0,2 ponto 

por projeto. 

  

Ano 1 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Atividade 1     

Atividade 2     

Atividade 3     

...     



 

 

ANEXO VIII 

CURSO PREPARATÓRIO EM LÍNGUA HÚNGARA 

Documentos necessários 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Diplomas de todos os cursos superiores realizados, reconhecidos pelo MEC (obrigatório); 

3. Comprovante de teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

4. Certificado de premiação em olimpíadas científicas, prêmio Jovem Cientista ou outros prêmios de 

mérito acadêmico (opcional); e 

5. Certificado de participação em programas de iniciação científica, tecnológica ou docência, 

quando houver (opcional). 

 

Critério de seleção: Certificado de mais alto nível de estudos (limitado àqueles que possuem diploma de 

bacharelado ou mestrado). 

 

Critérios de desempate: 

1. Maior nota no exame de proficiência; 

2. Candidato contemplado com prêmios (premiação em olimpíadas científicas, prêmio jovem 

cientista ou outros prêmios de mérito acadêmico). 

  



 

 

ANEXO IX 

PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZADA PLENA 

Documentos necessários: 

1. Currículo atualizado extraído da Plataforma Lattes (obrigatório); 

2. Comprovante de resultado do Enem (obrigatório); 

3. Diplomas de todos os cursos superiores realizados, reconhecidos pelo MEC (obrigatório); 

4. Comprovante do teste de proficiência na língua inglesa (ver item 4.3) (obrigatório); 

5. Certificado de premiação em olimpíadas científicas, prêmio Jovem Cientista ou outros prêmios de 

mérito acadêmico (opcional); e 

6. Certificado de participação em programas de iniciação científica, tecnológica ou docência, 

quando houver (opcional). 

 

Critério de seleção: Certificado de mais alto nível de estudos (limitado àqueles que possuem diploma de 

bacharelado ou mestrado). 

 

Critérios de desempate: 

1. Maior nota na prova de redação do Enem; 

2. Maior nota no exame de proficiência; 

3. Candidato contemplado com prêmios (premiação em olimpíadas científicas, prêmio jovem 

cientista ou outros prêmios de mérito acadêmico). 


