
Nota para o site- Programa SH- Hungria 

 

Caros Candidatos, 

 

O Programa de Bolsas da Hungria- Stipendium Hungaricum é uma iniciativa do Governo 

húngaro, apoiada pelo Ministério da Educação do Brasil, por meio de um acordo de 

cooperação técnica assinado entre os dois países, para o oferecimento de 250 bolsas 

anuais de estudo distribuídas entre graduação, mestrado e doutorado, para o período 

de 2020 a 2021, de acordo com as regras estabelecidas em edital. 

Todo o processo de seleção é idealizado, definido e finalizado pelo Governo da Hungria, 

por meio da Fundação Tempus, que é a Instituição responsável por todos os programas 

de intercâmbio no exterior, naquele país.  

Após o fechamento das inscrições para o SH Program, a Tempus enviou ao Mec a lista 

de candidatos cujas inscrições foram consideradas elegíveis, a fim de que fossem 

classificados. 

A Capes, Instituição vinculada ao Mec, que possui larga experiência e de reconhecida 

excelência na seleção de candidatos em programas de estudo no exterior, avaliou toda 

a documentação, enviada pelos inscritos, ranqueando-os, de acordo com critérios 

descritos no item 3, baseando-se nas informações prestadas e pautando-se pelo 

princípio da isonomia. 

É importante ressaltar que, foram classificados os primeiros 350 candidatos com maior 

ranking (100 candidatos a mais que o número de bolsas ofertado), com base nas 

informações prestadas no ato de inscrição. Entretanto, a relação contendo todos os 

candidatos inscritos foi enviada à Hungria, pois em caso de desistência ou conforme 

conveniência das universidades húngaras, os inscritos poderão ser aproveitados, tendo 

em consideração que a elas compete a seleção final. 

1. Cronograma Tentativo: 

16 de março a 2 de maio de 2021: as Instituições húngaras farão o processo de seleção 

e aprovação dos candidatos para primeira e segunda opção de cursos. 

Final de junho - início de julho de 2021: resultado oficial a ser comunicado, a análise 

final será feita pela Fundação Tempus. O resultado, assim como a Instituição que irá 

receber o aluno, serão comunicados, ao próprio candidato, pela Fundação Tempus. 

2. Aviso Importante: 

Os candidatos aprovados e chamados são obrigados a enviar atestado médico de 
boa saúde, para o sistema online da Tempus, até 16 de maio de 2021. 
Os candidatos que forem chamados, pela lista de espera, poderão entregar o atestado 
até 31 de agosto. 
 



 

 

3. Critérios de classificação: 

 

Graduação (Bachelor full degree studies e Bachelor partial/Exchange studies)  

1. Ensino médio (secondary education) em andamento (valid)? 1 pt  

2. Ensino médio (secondary education) finalizado (finished)? 3 pts  

3. Ensino técnico (vocational education) em andamento (valid)? 4 pts  

4. Ensino técnico (vocational education) finalizado (finished)? 5 pts  

5. Graduação no Brasil (valid/finished)?  

Nota do CPC de graduação (1 a 5 pts)  

Graduação na Hungria (valid/finished)? 10 pts  

Graduação em país de língua inglesa (valid/finished)? 5pts  

Graduação em outros países (valid/finished)? 4 pts  

6. Já terminou a graduação (finished)? 5 pts 

7. Proficiência: Possui proficiência em húngaro? 10pts  

Possui proficiência em inglês? C2 6pts; C1 5pts; B2 4pts; B1 3pts; A2 2pts; A1 1pt  

8. Possui proficiência em outra língua? 1 ponto por língua  

9. Enviou o comprovante de proficiência em inglês? 5pts  

10. Enviou o comprovante de proficiência em húngaro? 10pts  

11. Já viveu/vive ou possui alguma experiência na Hungria? 10 pts  

Nos itens 1 e 2, devem ser atribuídas apenas uma das situações. No item 4, as opções 

são cumulativas. 

Non Degree  

1. Ensino médio (secondary education) em andamento (valid)? 1 pt  

2. Ensino médio (secondary education) finalizado (finished)? 3 pts  

3. Ensino técnico (vocational education) em andamento (valid)? 4 pts  

4. Ensino técnico (vocational education) finalizado (finished)? 5 pts  

5. Concluiu ou está cursando a graduação (valid ou finished)? 

6. Nota do CPC de graduação (1 a 5 pts)  

7. Concluiu ou está cursando o mestrado (valid ou finished)? 10 pts  

8. Proficiência: Possui proficiência em húngaro? 10pts  

9. Possui proficiência em inglês? C2 6pts; C1 5pts; B2 4pts; B1 3pts; A2 2pts; A1 1pt  

10. Possui proficiência em outra língua? 1 ponto por língua  



11. Enviou o comprovante de proficiência em inglês? 5pts  

12. Enviou o comprovante de proficiência em húngaro? 10pts  

13.  Já viveu/vive ou possui alguma experiência na Hungria? 10 pts  

No item 1, deve ser atribuída apenas uma das situações. No item 4, as opções são 

cumulativas. 

 

Mestrado (Master full degree studies e Master partial/Exchange studies)  

1. Graduação no Brasil (valid/finished)? Nota do CPC de graduação (1 a 5 pts)  

2. Graduação na Hungria (valid/finished)? 10 pts Graduação em país de língua 

inglesa (valid/finished)? 5pts  

3. Graduação em outros países (valid/finished)? 4 pts  

4. Já terminou a graduação (finished)? 5 pts  

5.  Proficiência: Possui proficiência em húngaro? 10pts  

6. Possui proficiência em inglês? C2 6pts; C1 5pts; B2 4pts; B1 3pts; A2 2pts; A1 1pt  

7. Possui proficiência em outra língua? 1 ponto por língua  

8. Enviou o comprovante de proficiência em inglês? 5pts  

9. Enviou o comprovante de proficiência em húngaro? 10pts  

10. Já viveu/vive ou possui alguma experiência na Hungria? 10 pts  

No item 1, deve ser atribuída apenas uma das situações. No item 3, as opções são 

cumulativas. 

 

One Tier Master (mesmos critérios da graduação)  

1. Ensino médio (secondary education) em andamento (valid)? 1 pt 

2.  Ensino médio (secondary education) finalizado (finished)? 3 pts  

3. Ensino técnico (vocational education) em andamento (valid)? 4 pts  

4. Ensino técnico (vocational education) finalizado (finished)? 5 pts  

5. Graduação no Brasil (valid/finished)?  

6. Nota do CPC de graduação (1 a 5 pts)  

7. Graduação na Hungria (valid/finished)? 10 pts  

8. Graduação em país de língua inglesa (valid/finished)? 5pts  

9. Graduação em outros países (valid/finished)? 4 pts  

10. Já terminou a graduação (finished)? 5 pts 4.  

11. Proficiência: Possui proficiência em húngaro? 10pts  

12. Possui proficiência em inglês? C2 6pts; C1 5pts; B2 4pts; B1 3pts; A2 2pts; A1 1pt  

13. Possui proficiência em outra língua? 1 ponto por língua  

14. Enviou o comprovante de proficiência em inglês? 5pts  

15. Enviou o comprovante de proficiência em húngaro? 10pts 5.  

16. Já viveu/vive ou possui alguma experiência na Hungria? 10 pts 



 Nos itens 1 e 2, devem ser atribuídas, apenas, uma das situações. No item 4, as 

opções são cumulativas. 

 

Doutorado (Doctoral full degree studies e Doctoral partial/Exchange studies)  

1. Já terminou a graduação? 2 pts  

2. Mestrado no Brasil (valid/finished)? Nota do curso (3 a 7 pts)  

Mestrado na Hungria (valid/finished)? 10 pts  

Mestrado em país de língua inglesa (valid/finished)? 5pts Mestrado em outros países 

(valid/finished)? 4 pts  

3. Doutorado em andamento/finalizado no Brasil (valid/finished)? Nota do curso (4 

a 7 pts)  

4. Proficiência: Possui proficiência em húngaro? 10pts  

5. Possui proficiência em inglês? C2 6pts; C1 5pts; B2 4pts; B1 3pts; A2 2pts; A1 1pt  

6. Possui proficiência em outra língua? 1 ponto por língua  

7. Enviou o comprovante de proficiência em inglês? 5pts  

8. Enviou o comprovante de proficiência em húngaro? 10pts  

9. Já viveu/vive ou possui alguma experiência na Hungria? 10 pts  

10. Análise de mérito:  

a) O problema de pesquisa é relevante e atual? Até 10 pts 

 b) Existe uma questão de pesquisa clara? Até 10 pts  

c) A questão de pesquisa reflete a problemática a ser enfrentada? Até 10 pts  

d) O referencial teórico é atual e relevante? Até 10 pts  

e) O método de pesquisa responde à questão levantada? 10 pts 

 No item 2, deve ser atribuída apenas uma das situações. No item 4, as opções são 

cumulativas.  

 

 


