Bolsas de estudos do Instituto Confúcio – 2018
Confucius Institute Scholarship - cis.chinese.cn
Com o objetivo de treinar professores qualificados de chinês, bem como propagar a cultura
chinesa, a Matriz do Instituto Confúcio (Hanban) oferece o programa de Bolsa de Estudos
de 2018 para alunos, estudiosos e professores de língua chinesa estudarem nas
universidades da China (instituições que recebem os estudantes bolsistas), por intermédio
dos Institutos Confúcio (incluindo Salas do Instituto Confúcio) e alguns locais de aplicação
do Exame de Proficiência de Língua Chinesa HSK (instituições que recomendam os
estudantes bolsistas).

1. Quais os requisitos básicos?
1)
2)

3)
4)

Não ser de nacionalidade chinesa;
Apresentar estado de saúde física e mental satisfatórios, bem como bom
desempenho acadêmico. Necessário comprovante de saúde oferecido por hospital
ou clínica;
Interessado em se engajar na educação chinesa, ensino e promoção internacional
de trabalhadores relacionados com a China;
Ter idade entre 16 e 35 anos até 09/2018. 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;

2. Categorias de bolsas e condições de aplicação
1) Mestrado em Educação Internacional de língua chinesa

Início em 09/2018, período de financiamento de 2 anos. Com diploma universitário.
Pontuação acima de 210 pontos no HSK nível 5 e de 60 pontos no HSKK de nível
intermediário.
2) Graduação em Ensino de Língua Chinesa para estrangeiros

Início em 09/2018, período de financiamento de 4 anos. Necessário diploma de ensino
médio. Pontuação acima de 210 pontos no HSK nível 4 e de 60 pontos no HSKK de nível
intermediário.
3) Bolsa de um ano para aprendizado de língua chinesa

Início em 09/2018, período de financiamento de 11 meses. Não serão aceitos
estudantes que já estejam na China.
3.1 Educação internacional chinesa

Pontuação acima de 270 pontos no HSK nível 3 pontos, bom desempenho no HSKK;
3.2 Língua e literatura chinesas, História chinesa, Filosofia chinesa

Pontuação acima de 180 pontos no HSK nível 4 e de 60 pontos no HSKK de nível
intermediário;
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3.3 Treinamento de chinês;

Pontuação acima de 180 pontos no HSK nível 3;
4) Bolsa de um semestre para aprendizado de língua chinesa

Início em 09/2018 e 03/2019, período de financiamento de 5 meses. Não serão
concedidos vistos X1, X2 para o passaporte.
4.1 Educação Internacional Chinesa, Língua e Literatura Chinesas, História Chinesa,
Filosofia Chinesa

Pontuação acima de 210 pontos no HSK nível 3 pontos, bom desempenho no HSKK;
4.2 Medicina chinesa, cultura Tai Chi

Apresentar bom desempenho na prova HSK;
5) Bolsa de um mês de duração

Início em 07/2018 ou 12/2018, período de financiamento de 4 semanas. Não serão
concedidos vistos X1, X2 para o passaporte.
5.1 Medicina chinesa, cultura Tai Chi

Apresentar bom desempenho na prova HSK;
5.2 Língua chinesa + experiência familiar chinesa

Apresentar bom desempenho na prova HSK. Organizado pelo Instituto Confúcio para
se registrar. Necessário contato prévio com a instituição que o receberá para determinar o
plano de estudo na China.
5.3 Estudantes especiais do Instituto Confúcio para a bolsa de quatro semanas

Apresentar resultado da prova HSK. Inscrição pela delegação do Instituto Confucius,
cada grupo terá 10-15 pessoas.

3. Processo de solicitação
A partir de 1º de março de 2018, os candidatos podem fazer login no site do Instituto
Confucius (cis.chinese.cn) para candidatar-se às Bolsas de estudos.
- Faça login no site do Confucius Institute Scholarship, verifique com agências de
referência e instituições que o acolherão.
- Envie os materiais de inscrição on-line, preste atenção ao processo de candidatura e seus
respectivos prazos para as bolsas de estudo. O processo, seus resultados e eventuais
sugestões feitas pela equipe de bolsas chinesa podem ser acompanhados on-line com seu
login.
- Da mesma forma, os certificados informando os beneficiários de bolsas de estudo e suas
respectivas instituições de acolhimento devem ser impressos on-line. A confirmação dos
procedimentos de estudo também deverá ser realizada através do site.
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O prazo de inscrição é:
- 20/04/2018 (admissão de julho).
- 20/06/2018 (admissão de setembro).
- 20/09/2018 (admissão de dezembro).
- 20/12/2018 (admissão de março de 2019).
A avaliação da bolsa será completada 2 meses antes da inscrição e seus resultados serão
então anunciados aos candidatos.

4. Sobre os vencedores do Chinese Bridge
Para ganhar o "Certificado de Bolsa de Estudo do Confúcio - Ano 2018" em várias
competições da Ponte chinesa (Chinese Bridge), faça login no site do Instituto de Confúcio
e envie os materiais do pedido às instituições receptoras desejadas com seu certificado de
bolsa de estudos.
Em caso de dúvidas, entre em contato com chinesebridge@hanban.org .

5. Instituições recomendadas e instituições acolhedoras
As vagas serão concedidas de acordo com a disponibilidade da instituição acolhedora e as
opções previamente feitas pelos candidatos.
Entre contato com seu Instituto Confúcio mais próximo para consultoria, recomendações,
detalhes sobre a inscrição e outros serviços.

6. Outras informações
1. Para mais informações sobre os programas relevantes de formação profissional e cursos
de ensino, consulte sua respectiva instituição de ensino acolhedora na China.
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.
3. Os alunos deverão participar da revisão anual, consulte as "Medidas de revisão anual da
bolsa de estudos do Instituto Confúcio" para mais detalhes.
4. A falta de cumprimento com os cronogramas exigidos, falhas com o exame médico ou
de admissão e desistências no meio do curso ocasionarão no cancelamento imediato da
bolsa.

7. Hanban: informações de contato
Exame do Hanban e escritório das bolsas
3

E-mail: scholarships@hanban.org / Fax: + 86-10- 58595727

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, despesas de dia-a-dia (exceto estagiários por quatro semanas) 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.
Após o bolsista solicitar admissão às instituições e escolher alojamento fora do campus, a escola
emitirá taxas mensais ou trimestrais de acomodação no padrão de 700RMB / Mês.
3. As despesas do dia-a-dia são pagas mensalmente pela instituição acolhedora. Graduação,
primeiro semestre e semestre de estágio padrão 2500 yuan/mês; grau de mestrado em educação
internacional chinesa de 3000 yuan/mês.
Os estudantes que deixaram a China por razões pessoais por mais de 15 dias durante o período de
estudo (excluindo as férias de inverno e de verão) serão suspensos das despesas do dia-a-dia
durante a estadia na China.
Os estudantes de bolsas de estudo que abandonarem a escola ou suas disciplinas por razões
pessoais devem suspender suas despesas de vida a partir do dia do abandono, ou acarretarão em um
aviso de suspensão.
4. 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.
Estudantes recebem em torno do padrão de 160 yuan/pessoa; um semestre de atividades 400
yuan/pessoa; mais de um ano, em torno do padrão de 800 yuan/ano/pessoa.
2. Lista de Materiais da Aplicação do Instituto Confúcio
Documentos relevantes para comprovar o requerente
1. Digitalização da página com foto do passaporte.
2. HSK, relatório de pontuação HSKK (válido por dois anos).
3. Carta de referência da pessoa responsável pela agência recomendada./
Declaração do IC PUC-RIO/ Recomendação do IC PUC-Rio
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Prova de material correspondente
4. Forneça o diploma mais alto (prova de graduação é esperada) e transcrições escolares.
5. Para o Mestrado em Educação Internacional em chinês deve-se fornecer uma carta de
recomendação de dois tutores acima de professores associados.

Professores chineses em serviço devem ser acompanhados por agências de emprego, emprego,
prova de recomendação e carta de recomendação.

Candidatos com menos de 18 anos devem apresentar prova de atribuição assinada por um
guardião na China.

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

Sede do Instituto Confúcio / Hanban
27 de novembro de 2017

Contato do IC PUC-Rio:
anaqiao@163.com (ANA QIAO, diretora chinesa IC PUC-RIO)
WhatsApp: +55 21 969199498
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