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PROGRAMA DE BOLSAS - STIPENDIUM HUNGARICUM  
 
O programa de bolsas de estudos Stipendium Hungaricum oferece vagas em instituições de ensino 

superior húngaras para estudantes brasileiros em várias áreas de estudo. A missão do programa – 

lançado pelo Governo Húngaro – é aumentar o número de estudantes estrangeiros na Hungria e 

incentivar as instituições de ensino superior húngaras a atrair estudantes estrangeiros com excelente 

potencial acadêmico. 

 

1.  Elegibilidade para participação do programa 

 

- Não ser cidadão húngaro (incluindo aqueles com dupla cidadania). O candidato deve ser cidadão 

brasileiro.   

- Não ter sido contemplado por este Programa de Bolsa anteriormente; 

- Ter mais de 18 anos (exceto candidatos aplicando para os programas de Dança); 

- Estar regularmente matriculado em um curso de graduação na PUCPR; 

- Ter completos 4 períodos do curso de graduação na data da saída; 

- Possuir um bom desempenho acadêmico, IRA igual ou superior a 7.0; 

- Não possuir mais que uma reprovação no histórico escolar no momento da seleção; 

- Possuir nível avançado do idioma – mínimo de B2, conforme Quadro Comum Europeu (Verificar a 

prova de idioma exigida pela Universidade/Programa escolhido – a informação está disponível no link 

do item 2 deste edital); 

- Ser aprovado no processo de pré-seleção da PUCPR;  

- Ter grande motivação em participar do programa, expressa por meio de carta de motivação. 

 

2 Áreas contempladas / Idioma requerido 

 

- Consultar as modalidades de bolsa ofertadas através do link  

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-

programme/sending-partners-and-available-study-programmes.html  

- Estudantes de Graduação podem aplicar apenas para as modalidades BSc (Bachelor of Sciences) e BA 

(Bachelor of Arts); 

- A duração máxima da mobilidade será de 2 semestres acadêmicos; 
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- Verificar idioma de instrução do Programa, nível requerido e teste exigido para aplicação. 

Universidades, programas e língua de instrução podem ser verificados em 

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/find-a-study-programme/study-finder.html    
 

3. Requisitos e processo de pré-seleção  
 

A Coordenação de Mobilidade Internacional da PUCPR analisará e pré-selecionará os candidatos com 

base nos critérios descritos abaixo. O TPF- Tempus Public Foundation irá considerar apenas as 

candidaturas dos estudantes pré-selecionados e nomeados pela PUCPR.  
 

Critérios para a pré-seleção:  

 - Estar regularmente matriculado em um curso de graduação na PUCPR  

 - Ter o 4º período completo na data de saída 

 - Possui um IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) igual ou superior a 7,0 – não é necessário 

apresentar histórico. 

  - Não possuir mais que uma reprovação no histórico escolar no momento da seleção 

  - Apresentar o comprovante de idioma, conforme especificação da Instituição escolhida (a prova não 

será realizada pela PUCPR) 

-  Apresentar carta de motivação e Currículo Vitae 

  - Entregar todos os documentos de inscrição até as 12:00 do dia 09/02/2018 na Coordenação de 

Mobilidade Internacional (térreo do prédio administrativo) 

- O candidato deverá se inscrever por meio do Formulário de Inscrições, disponível nesse edital e 
aguardar o resultado da pré-seleção da Coordenação de Mobilidade Internacional da PUCPR.  

 
   - Os documentos deverão ser entregues pessoalmente na Coordenação de Mobilidade Internacional para 

estudantes do campus Curitiba. Estudantes dos campus Londrina, Maringá e Toledo podem enviar a 
documentação para o email intercambio@pucpr.br com o título “Candidatura Bolsa Stipendium 
Hungaricum”  

 
   - Não serão aceitas inscrições incompletas, submetidas por qualquer outro meio ou fora do prazo. 

 
Critérios de classificação  

IRA Até 100 pontos 
Carta de motivação De 0 a 50 pontos 
Comprovante de idioma B2 – conforme Quadro Comum Europeu 

 
O Idioma possui caráter eliminatório. 
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Documentos para inscrição: 
 

a) Ficha de Inscrição (ANEXA) 
b) Comprovante de idioma 
c) Carta de Motivação (documento pessoal, não é fornecido modelo); 
d) Currículo Vitae;  

 

4 Processo de inscrição junto ao TPF 
 

Os candidatos, em paralelo à inscrição junto à PUCPR, devem submeter a candidatura ao TPF- Tempus 

Public Foundation através da plataforma online disponível no link: : 

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ impreterivelmente até 16/02/2018 - 23:59 - Central 

European Time.  

 

Verifique os requerimentos e documentos detalhados a serem enviados digitalmente pela plataforma no 

item 3.2.1. “Basic Application Documents” do arquivo disponível no link 

http://studyinhungary.hu/static/upload/call-for-applications-2018-2019.pdf 

 
8    Benefícios da bolsa 

 
- Isenção de mensalidade na Universidade estrangeira e na PUCPR durante o período do intercâmbio, 

cuja duração máxima será de 2 semestres. 

- Bolsa mensal para contribuição nas despesas na Hungria (BSc e BA levels): 40 460 HUF . 

- Acomodação: alojamento ou contribuição de HUF 40 000 para despesas com acomodação para todo o 

período do intercâmbio. 

- Seguro Saúde: serviços de saúde de acordo com a legislação húngara (Lei n.º 80 de 1997, cartão 

nacional de seguro de doença) e seguro médico suplementar até 65 000 HUF. 

 
9  Documentação para viagem 
 
- O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte junto à Polícia Federal, bem como do visto nas 
representações consulares no Brasil. 
 
- Eventuais despesas com retirada de passaporte, exames médicos, obtenção de visto e traduções de 
documentos são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
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10 CRONOGRAMA 
 

Período Atividade Prevista 

Até 09/02/2018 – 12:00 Inscrição junto à PUCPR mediante preenchimento do 
Formulário e apresentação dos documentos de pré-seleção 

Até 16/02/2018 (23:59 - 
Central European Time) 

Candidato deve submeter candidatura online junto ao TPF- 
Tempus Public Foundation  
 
Verificar procedimentos de application e documentos exigidos 
através de  
https://apply.stipendiumhungaricum.hu/  

23/02/2018 
Divulgação dos pré-selecionados pela PUCPR - via e-mail.  
PUCPR encaminhará lista de estudantes pré-selecionados ao 
órgão concessor da bolsa. 

De março a maio/2018 
Análise das candidaturas por parte do TPF 

Início de junho/2018 
Notificação final dos selecionados pela TPF 

Junho a julho/2018 
Procedimentos de aplicação para o visto de estudos 
 

Setembro/2018 
Chegada na Hungria 

 
 
A seleção final dos estudantes será realizada pelo TPF- Tempus Public Foundation – órgão concessor da 
bolsa.  
 
Leia atentamente os arquivos disponíveis nos link abaixo, pois contem informações detalhadas sobre o 
processo de candidatura às bolsas: 
 
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/call-for-
applications-2018-2019.html 
 
 
 
Mais informações: 
 
Diretoria de Relações Internacionais 
Coordenação de Mobilidade 
intercambio@pucpr.br 
41 3271-1697 
Atendimento de segunda à sexta das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PROGRAMA DE BOLSAS - STIPENDIUM 
HUNGARICUM  

DATA:      /     /      Nº MATRÍCULA:       

NOME COMPLETO:       

ENDEREÇO RESIDENCIAL:       

CIDADE:       ESTADO:             CEP:        

TELEFONE RESIDENCIAL: (   )        TELEFONE CELULAR: (   )       

EMAIL1 :        

E-MAIL2:       

 

 

CURSO NA PUCPR:        CAMPUS:        

PERÍODO               OU                º   ANO   
 

JÁ REALIZOU INTERCÂMBIO PELA PUC?   NÃO     SIM    PAÍS:                          ANO:       

 

 
 LISTA DE DOCUMENTOS:  
 

Ficha de Inscrição  
Comprovante de idioma (deve ser providenciado pelo estudante) 
Carta de Motivação (documento pessoal, não é fornecido modelo); 
Currículo Vitae;  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

O preenchimento da Ficha de Inscrição não garante sua vaga no Programa de bolsa. Todos os estudantes 
inscritos passarão por um processo de pré-seleção pela PUCPR e a decisão final dos selecionados será 
responsabilidade do órgão concessor da bolsa. 
 
 

Só poderão participar do intercâmbio os estudantes que atenderem a todos os requisitos presentes no 
edital de seleção (conforme Resolução Nº 189/2008 CONSUN) e requisitos estabelecidos pelo órgão 
concessor da bolsa.  
 
 

Declaro que li, compreendi e estou de acordo com as  condições para participação do processo seletivo. 
 
 
 
Data:       /       /                  Assinatura d o aluno: _______________________________________ 
 

ÁREA DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO NICI   
 
 
 

 MÉDIA  _______________     IDIOMA  _______________                            


