
Bolsas de 4 semanas ---Medicina chinesa, cultura Tai Chi (12/2019) 

 

Quais os requisitos básicos? 

  

1) As bolsas são exclusivas para alunos do IC PUC-Rio;  

2) Ser de nacionalidade brasileira; 

3) Apresentar estado de saúde física e mental satisfatórios, bem como bom 

desempenho acadêmico. Necessário comprovante de saúde oferecido por hospital 

ou clínica; 

4) Interessado em se engajar na educação chinesa, ensino e promoção internacional 

de trabalhadores relacionados com a China; 

5) Ter idade entre 16 e 35 anos até 09/2019. Para professores de língua chinesa, ter 

até 45 anos, desde que seja devidamente comprovado por documento oficial; para 

candidatos à bolsa de graduação, ter até 25 anos; 

6) Verificar se os certificados HSK e HSKK estão dentro da validade. Após a 

realização do teste, os mesmos são válidos por 2 anos. 

 

 Início em 12/2019, período de financiamento de 4 semanas. Não serão concedidos vistos X1, X2 

para o passaporte.  

 

Período de inscrição: 01/09/2019 a 20/11/2019 (admissão de dezembro).  

 

A avaliação da bolsa será completada 2 meses antes da inscrição e seus resultados serão então 

anunciados aos candidatos.  

 

1.  Instituições recomendadas e instituições acolhedoras  

As vagas serão concedidas de acordo com a disponibilidade da instituição acolhedora e as 

opções previamente feitas pelos candidatos.  

 

2. Outras informações   

5.1. Para mais informações sobre os programas relevantes de formação profissional e 

cursos de ensino, consulte sua respectiva instituição de ensino acolhedora na China.  

5.2. Os candidatos devem compreender as condições específicas de inscrição e registro 

das instituições alvo, e enviar os materiais de inscrição de acordo com os regulamentos 

relevantes.  

5.3. Os alunos deverão participar da revisão anual, consulte as "Medidas de revisão anual 

da bolsa de estudos do Instituto Confúcio" para mais detalhes.  

 

Apêndices  

1. Conteúdo e padrões de financiamento da bolsa de estudos do Instituto Confúcio  

O financiamento da bolsa de estudo do Instituto Confúcio inclui: taxas de matrícula, taxas de 

acomodação, e taxas abrangentes de seguro médico.  

1. As taxas de matrícula são cobradas pelas instituições acolhedoras para o treinamento e 



administração de estudantes de bolsas de estudo, a realização de atividades culturais e a 

organização do exame de chinês. As taxas de matrícula não incluem livros didáticos.  

2. As instituições acolhedoras fornecem dormitórios para os estudantes, geralmente quartos 

duplos.  

3.  Os pacotes de seguros de saúde referem-se às disposições relevantes do Ministério da 

Educação chinês para estudar na China e são comprados uniformemente pelas instituições 

receptoras.  

 

Lista de Materiais da Aplicação do Instituto Confúcio  

1. Documentos relevantes para comprovar o requerente  

2. Digitalização da página com foto do passaporte.  

3.  HSK, relatório de pontuação HSKK (válido por dois anos).  

4. Carta de referência da pessoa responsável pela agência recomendada.  

5. Declaração do IC PUC-RIO/ Recomendação do IC PUC-Rio  

6. Prova de material correspondente  

7. Forneça o diploma mais alto (prova de graduação é esperada) e transcrições escolares.  

8. Candidatos devem também fornecer outros materiais de apoio, caso exigidos pelas instituições.  

 

 


