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A Bolsa de Estudos Türkiye é um programa de bolsas de
estudo competitivo, financiado pelo governo, premiado a
estudantes e pesquisadores excepcionais de todo o mundo para
buscarem programas integrais ou de curto prazo nas melhores
universidades da Turquia.
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

INFORMAÇÕES GERAIS

A Bolsa de Estudos Türkiye busca construir uma rede de futuros
líderes comprometidos a reforçar a cooperação entre países e
entendimento mútuo entre sociedades.

A Bolsa de Estudos Türkiye não inclui apenas
uma bolsa de estudos, mas também oferece
um posicionamento universitário para
estudantes internacionais de destaque em
todos os níveis do ensino superior.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE
EM NÚMEROS

Atualmente, há mais de

16.000

pessoas com
bolsas de
estudos.

Por volta de

5.000

bolsas de estudos são
premiadas todos os
anos.

O que a Bolsa de Estudos cobre:

POSICIONAMENTO
NO PROGRAMA E
UNIVERSIDADE
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BOLSA
MENSAL

BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

MENSALIDADES

CURSO DE
IDIOMA
TURCO
(1 ANO)

INFORMAÇÕES GERAIS

Aproximadamente,

150.000

alumni em todo o mundo.

A cada ano, a Bolsa
de Estudos Türkiye
recebe por volta de

150.000

inscrições de todo o mundo.

As entrevistas da Bolsa de
Estudos Türkiye acontecem
em cerca de

100
países.

SEGURO
SAÚDE

ACOMODAÇÃO

BILHETE AÉREO
ÚNICO

www.turkiyescholarships.gov.tr

PROGRAMAS
ACADÊMICOS
E CULTURAIS
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DETALHES DO PRÊMIO
Posicionamento no Programa e Universidade
Bolsa Mensal
Nível de
Graduação:

800 TL por mês
Bolsa de Estudo de
Pesquisadores:

3000 TL por mês *

Nível de Mestrado:

1100 TL por mês

Nível de Doutorado:

1600 TL
por mês

Programa de Idioma Turco para
Oficiais Públicos e Acadêmicos:

2000 TL por mês **

Mensalidade
Curso de Idioma Turco (1 Ano)
Seguro Saúde
Acomodação
Bilhete de Voo Único
Além da educação universitária, o desenvolvimento cultural e
profissional do estudante também é apoiado através de:

ATIVIDADES
CULTURAIS

OPORTUNIDADES
DE ESTÁGIO

PROGRAMAS DE SEMINÁRIO
EM COOPERAÇÃO COM
UNIVERSIDADES E ONGS

*

A Bolsa de Estudos de Pesquisa somente cobre a bolsa mensal.

**

O Programa de Idioma Turco para Oficiais Públicos e Acadêmicos (KATIP) inclui o
seguinte: bolsa mensal, acomodação, despesas com transporte, atividades sociais
e culturais.
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

INFORMAÇÕES GERAIS

PROGRAMAS DE BOLSA DE ESTUDO
A Bolsa de Estudo Türkiye oferece uma variedade de
programas projetados para cada nível de estudo, região
e país, com base nas áreas de estudo prioritárias. Os
candidatos recebem um guia do programa acadêmico e
universitário através do Sistema de Inscrição de Bolsa de
Estudos Türkiye (TBBS).

Programa de Bolsa de Estudos
para Graduação
O Programa de Bolsas de Estudos para Graduação foi
especificamente projetado para candidatos a graduação.
Os candidatos interessados em cursos designados de
engenharia a ciências da saúde, de humanidades a ciências
sociais podem se inscrever neste programa. Consulte nosso
site para ver os departamentos e universidades disponíveis.

Programa de Bolsa de Estudos
para Pós-Graduação
Uma ampla variedade de programas em ciências sociais,
humanidades, ciências naturais e engenharia nos níveis
de mestrado e doutorado é oferecida em prestigiadas
universidades turcas. Consulte nosso site para ver os
departamentos e universidades disponíveis.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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PROGRAMAS DE BOLSA DE
ESTUDOS DE CURTO PRAZO
Programa de Bolsa de Estudos de Sucesso
O Programa de Sucesso foi especificamente projetado
para estudantes que estão atualmente estudando em
universidades turcas com suas próprias finanças e
demonstraram um desempenho acadêmico excepcional. O
Programa de Bolsa de Estudos de Sucesso somente cobre a
bolsa mensal.

Programa de Bolsa de Estudos de Pesquisa
O Programa de Bolsa de Estudos de Pesquisa foi projetado
para encorajar pesquisadores e acadêmicos internacionais
a realizar pesquisas acadêmicas colaborativas em suas
próprias áreas com acadêmicos turcos nas universidades
turcas de maior prestígio. O programa está disponível para
doutores ou candidatos a doutorado na fase de dissertação.

Programa de Idioma Turco para
Oficiais Públicos e Acadêmicos
[KATİP] (8-10 meses)
O Programa de Idioma Turco para Oficiais Públicos e
Acadêmicos (KATİP) foi projetado para oficiais públicos,
diplomatas, acadêmicos e pesquisadores que desejam
aprender turco e se familiarizar com a Turquia.
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

INFORMAÇÕES GERAIS

POR FAVOR, NOTE QUE

Alguns departamentos e programas podem
exigir critérios adicionais dos inscritos. Para ver
os requisitos adicionais, por favor, verifique os
sites dos departamentos e nossa página de
inscrição online.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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CANDIDATOS
Inscrição
As inscrições para a Bolsa de Estudos Türkiye são
realizadas online e gratuitamente. Os candidatos
podem se inscrever via:

www.turkiyeburslari.gov.tr
ou
www.turkiyescholarships.gov.tr

7 Os ciclos de inscrição para a Bolsa de Estudos Türkiye
são anunciados no site da Bolsa de Estudos Türkiye.
7 As inscrições podem ser realizadas em 8 idiomas: turco,
árabe, inglês, francês, russo, bósnio, persa e espanhol.
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

CANDIDATOS

DOCUMENTOS EXIGIDOS
Todos os candidatos devem enviar os seguintes
documentos durante a inscrição online:
7 Um documento de identidade válido
7 Um passaporte válido
7 Uma foto recente do candidato
7 Notas do teste nacional (se aplicável)
7 Diploma ou certificado temporário de graduação.
7 Transcritos acadêmicos
7 Notas do teste internacional (GRE, GMAT, etc. se exigido
pelo programa escolhido)
7 Notas do teste de idiomas (se exigido pelo programa
escolhido)
7 Uma proposta de pesquisa e um exemplo do seu trabalho
escrito (somente para candidatos de doutorado)

www.turkiyescholarships.gov.tr
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ELIGIBILIDADE
7 Nível mínimo de sucesso acadêmico exigido:
◊

Candidatos de graduação: 70%

◊

Candidatos de ciências da saúde (medicina,
odontologia e farmácia): 90%

◊

Candidatos de metrado e doutorado: 75%

7 Critério de idade mínima:
◊

Abaixo de 21 anos para programas de graduação

◊

Abaixo de 30 anos para programas de mestrado

◊

Abaixo de 35 anos para programas de doutorado

◊

Abaixo de 45 anos para programas de pesquisa

POR FAVOR, NOTE QUE
7

Estudantes que estão atualmente estudando na Turquia não
podem se inscrever para seu nível de estudo atual.

7

Programas de bolsa de estudos de curto prazo podem ter
requisitos de inscrição adicionais.

7

Por favor, verifique os requisitos durante o período de inscrição.

7

Programas não oferecidos pela Bolsa de Estudos Türkiye:
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7

Diplomas associados de dois anos

7

Especialização em ciências da saúde

BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

CANDIDATOS

SELEÇÃO
As inscrições da Bolsa de Estudos Türkiye são avaliadas com
base no sucesso acadêmico, atividades extracurriculares e outras
credenciais profissionais do candidato.

1

AVALIAÇÃO PRELIMINAR

2

AVALIAÇÃO

3

ENTREVISTA

Todas as inscrições são revisadas com base nos critérios básicos como
notas acadêmicas mínimas, limite de idade, documentos exigidos, etc.

Inscrições de candidatos elegíveis são cuidadosamente revisadas por
comitês de especialistas com base em um amplo conjunto de critérios
incluindo posição acadêmica, qualificações anteriores, interesses
acadêmicos, objetivos de carreira, consistência de escolha, clareza da
carta de intenções, participação em atividades sociais, etc. Após isso,
uma lista de candidatos qualificados é pré-selecionada para entrevistas.

Os candidatos pré-selecionados são entrevistados em mais de 100 países
por comitês entrevistador, incluindo acadêmicos e especialistas.

Como as entrevistas são conduzidas?

Os candidatos qualificados são convidados para uma entrevista em seus
próprios países. Em alguns casos, os candidatos são entrevistados online
ou por telefone. Os comitês entrevistadores geralmente consistem de pelo
menos um representante da Bolsa de Estudos Türkiye e um funcionário
acadêmico das universidades turcas. As entrevistas geralmente duram de
15 a 30 minutos e são conduzidas no seguinte formato:
7
7
7
7
7

Boas-vindas e introdução
Verificação dos documentos
Motivação dos candidatos para inscrição
Conhecimento acadêmico e objetivos de carreira
Encerramento e questões para o comitê

4

SELEÇÃO

5

ADMISSÃO

Os resultados das entrevistos de candidatos nomeados pelos comitês
entrevistadores são avaliados por um comitê de seleção e uma lista
de candidatos a receber a bolsa de estudos é formada.

Uma carta de aceitação é enviada para os candidatos elegíveis para
receber a bolsa de estudos após a avaliação nas entrevistas pelo
Sistema de Inscrição da Bolsa de Estudos Türkiye (TBBS) e através
do seu e-mail e são informados sobre o processo de admissão. Os
premiados devem completar os procedimentos do Acordo da Bolsa
de Estudos antes de sua chegada na Turquia.
www.turkiyeburslari.gov.tr
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PREMIADOS
Guia do Novato

Para ver nosso Guia do Novato, que foi
projetado para fornecer a informação
necessário aos estudantes sobre os
passos necessário antes de sua chegada
na Turquia como um participante da
Bolsa de Estudos Türkiye, por favor, visite:
www.turkiyescholarships.gov.tr
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

PREMIADOS

Curso Preparatório de Idioma Turco
Os estudantes que são elegíveis para a
Bolsa de Estudos Türkiye e que não falam
turco recebem um curso de idioma turco
gratuito por um ano.
Para todos os estudantes que não falam turco, o curso
de idiomas será um pré-requisito para seu programa
universitário. Os Cursos de Idioma Turco acontecerão nas
cidades onde os Centros Educacionais Turcos (TÖMER) estão
localizados. O programa de idioma dura 8 meses e termina
em junho. Espera-se que os estudantes recebem o nível C1 de
competência em Turco do Teste de Suficiência Turca no final
do curso.

Procedimentos da Bolsa de Estudos
Os procedimentos com relação aos titulares da Bolsa de
Estudos Türkiye são conduzidos pela Presidência para Turco
no Exterior e Comunidades Relacionadas (YTB).
7 Pagamento da bolsa mensal
7 Transações bancárias
7 Transações de Seguro
7 Operações de permissão
7 Início, suspensão ou término da bolsa de estudos.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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Guia Acadêmico e Cultural

Na tentativa de contribuir para o desenvolvimento
acadêmico, cultural e social dos estudantes internacionais, a
Bolsa de Estudos Türkiye realiza vários projetos e atividades
relacionados aos estudantes internacionais na Turquia.

18

BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

PREMIADOS

Academia de Estudantes Internacionais
Na tentativa de contribuir para o desenvolvimento
acadêmico, cultural e social dos estudantes internacionais
na Turquia, particularmente dos titulares da Bolsa de
Estudos Türkiye; para conscientizá-los sobre áreas como
a sociedade civil, cultura e mídia; e informá-los sobre a
cultura e civilização turca e a visão global da Turquia, vários
programas educacionais são conduzidos em 12 cidades
em uma coordenação com várias organizações nãogovernamentais e centros de pesquisa, com o suporte da
nossa Presidência.

Oportunidades de Estágio

A Bolsa de Estudos Türkiye promove o desenvolvimento
acadêmico e profissional dos titulares. Os estudantes
podem participar de programas de estágio projetados em
muitos setores. A YTB organiza programas de estágio em
coordenação com órgãos governamentais e setor privado.
Nos últimos cinco anos, os titulares se beneficiaram de
oportunidades de estágio e desenvolvimento de carreira na
Corporação de TV e Rádio Turco (TRT), Agência Anadolu
(AA), Grande Assembleia Nacional da Turquia (TBMM) e
Arquivos Estaduais da Turquia.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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ALUMNI
Cerimônia de Graduação de Estudantes
Internacionais
A Cerimônia de Graduação para Estudantes Internacionais é
organizada todos os anos desde o lançamento da Bolsa de
Estudos Türkiye em 2012. A cerimônia reúne os estudantes que
completam sua jornada educacional na Turquia e se tornam
parte da família de Alumni da Türkiye. Em 2019, a 8ª Cerimônia
de Graduação de Estudantes Internacionais foi organizada
com graduados de mais de 116 países.
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

ALUMNI

Rede de Alumni

Consciente da importância de construir relacionamentos
sustentáveis com nossos alumni, a Bolsa de Estudos Türkiye
visa manter relações econômicas, políticas, culturais e
acadêmicas com os ex-alunos da Türkiye por meio de várias
atividades. A Bolsa de Estudos Türkiye possui um corpo de
alumni de cerca de 150.000 membros de mais de 169 países.
Na tentativa de fortalecer nossos laços com os alumni, foram
organizadas reuniões em mais de 60 países. Como resultado,
os projetos de estabelecimento de associações de alumni
e outras atividades organizacionais de nossos alumni estão
sendo apoiados em todo o mundo.

Associações de Alumni
Muitas Associações de Alumni foram estabelecidas
voluntariamente por graduados de vários países, facilitando
a comunicação dos graduados da Turquia, tanto com a
Turquia como entre si, de maneira institucionalizada. Por meio
de associações de alumni em todo o mundo, os graduados
do programa estabelecem suas relações acadêmicas e
sociais e informam outros jovens em seus países sobre as
oportunidades de educação oferecidas pela Turquia.

Descubra mais sobre os Alumni da Turquia:
www.turkiyemezunlari.gov.tr

www.turkiyescholarships.gov.tr
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CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO
BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Cronograma

Datas

Período de Inscrição

10 de janeiro – 20 de fevereiro

Processo de Avaliação

Fevereiro – Maio

Período de Entrevistas

Março – Junho

Anúncio dos Resultados

Julho

Procedimentos de Visto e Acordo da
Bolsa de Estudos

Julho – Agosto

Viagem dos Novos Estudantes para a
Turquia / Início do Ano Acadêmico

10 – 20 de setembro

* Os candidatos selecionados devem levar em consideração que receberão seus
resultados no meio do ano e tomar as providências necessárias em seu país de origem
para poder obter seus documentos e diplomas de graduação antes de viajar para a
Turquia.

BOLSAS DE ESTUDO DE PESQUISA
Cronograma

Datas

Inscrições do 1º Período

1 de janeiro – 31 de março

Anúncio dos Resultados do 1º Período

Abril

Inscrições do 2º Período

1 de abril – 30 de junho

Anúncio dos Resultados do 2º Período

Julho

Inscrições do 3º Período

1 de julho – 30 de setembro

Anúncio dos Resultados do 3º Período

Outubro

Inscrições do 4º Período

1 de outubro – 31 de
dezembro

Anúncio dos Resultados do 4º Período

Janeiro

BOLSAS DE ESTUDO DE SUCESSO
Cronograma

Datas

Período de Inscrição

Outubro – Novembro

Processo de Avaliação

Novembro – Dezembro

Anúncio dos Resultados

Dezembro
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BOLSA DE ESTUDOS TÜRKİYE

MEZUNLAR

Para mais informações sobre programas específicos e como
se inscrever, por favor, visite:

www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyescholarships.gov.tr
Você também pode entrar em contato através do nosso call
center: 0850 455 0982
Para mais questões e dúvidas:

info@turkiyeburslari.gov.tr

www.turkiyescholarships.gov.tr
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