,
O Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil apresenta as bolsas de estudo que
são oferecidas pelo Governo.
Bolsas para Professores e

Bolsas para Estudantes

Pesquisadores
A1)

Bolsa Taiwan Fellowship. Ministério B1) Bolsa de Estudo para interessados em
das Relações Exteriores.

Licenciatura, Mestrado e Doutorado em
Taiwan. Ministério da Educação de
Taiwan.

A2)

Bolsa de Estudo da Fundação

B2) Programas internacionais de Bolsas de

Taiwan para a Democracia - TFD

Estudo pra o ensino superior do Fundo
Internacional de Cooperação e
Desenvolvimento (ICDF) de Taiwan

A3)

A4)

Bolsa de Pesquisa de Curta Duração

B3)

Bolsa de Estudo Huayu =

do Ministério da Educação de

Mandarim/Chinês – Ministério da

Taiwan

Educação de Taiwan

Bolsa de Pesquisa do Centro de
Estudos Chineses - CCS

B4)

Bolsa para o Programa Internacional de
Graduação – TIGP- Academia Sinica.
.

A5)

Bolsa de Estudo da Fundação Chiang
Chingkuo para intercâmbio
acadêmico internacional
Para maiores informações:
http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=22

Nosso Escritório também está disponível para ajudá-lo. Favor entrar em contato com Viviane,
através do número (61) 3364-0221 – ramal 222 ou pelo e-mail: viviane.taiwan@gmail.com.

A.1. Bolsa Taiwan Fellowship.
Período de apresentação de Candidatura: de 01/4/2019 até 30/6/2019.
1.1 – Objetivo:
A Bolsa de Taiwan Fellowship é estabelecida pelo Ministério das Relações Exteriores de
Taiwan (MOFA), sendo outorgada à especialistas e acadêmicos estrangeiros interessados em
pesquisas relacionadas com Taiwan, relações através do Estreito, região Ásia-Pacífico e
Sinologia para conduzir pesquisas avançadas em universidades ou instituições acadêmicas em
Taiwan.
As candidaturas podem ser realizadas no período de maio a junho de cada ano.
Os cidadãos selecionados e contemplados com a vaga iniciarão suas pesquisas em Taiwan, já
no mês de janeiro do ano seguinte.
1.2 – Duração:
Em geral, de 3 (três) a 12 (doze) meses
1.3 - Como solicitar.
Enviar todos os documentos necessários para:
Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
SHIS QI 9, conjunto 16, casa 23, Lago Sul – Cep: 71625-160 – Brasília – DF

1.4 - Documentos necessários:
a) Formulário preenchido
b) Fotocópia do passaporte
c) Currículo completo, incluindo publicações.
d) Proposta de pesquisa
e) 2 (duas) cartas de recomendação de professores ou reitores.

Importante: O interessado deverá preencher o formulário de requisição, com a apresentação de
todos
os
demais
documentos
que
constam
do
site:
https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply.aspx.

1.5 - Valor da Bolsa.
Serão pagos subsídios mensais, conforme segue:
a) Professores, professores associados, bolsistas de pesquisa ou bolsistas de pesquisa
associados: NT $ 60.000.
b) Professores assistentes, bolsistas de pesquisa adjunta ou doutorandos: NT $ 50.000.
O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan – MOFA irá, de acordo com regulamentos,
decidir pela emissão de uma passagem, ida e volta, em classe econômica, em rota mais direta
ao continente Taiwanês.

Há a previsão para cobertura de seguro contra acidentes e seguro médico para lesões acidentais
no valor de NT $ 1 milhão.

1.6 - Público Alvo.
Os beneficiários serão professores estrangeiros, professores associados, professores assistentes,
pesquisadores de pós-doutorado, doutorandos ou estudantes de doutorado em departamentos
relacionados de universidades estrangeiras, ou bolsistas de pesquisa de nível equivalente em
instituições acadêmicas no exterior.

Demais

detalhes

podem

https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspx

ser

conferidos

no

site

A.2. Bolsas de estudo da Fundação Taiwan para a Democracia - TFD
Período de apresentação de Candidatura: 01/4/2019 até 30/6/2019.
As bolsas da Fundação Taiwan para a Democracia (TFD) foram criadas para ajudar a fortalecer
o intercâmbio e a cooperação entre organizações não-governamentais de Taiwan e indivíduos
estrangeiros envolvidos no desenvolvimento da democracia e dos direitos humanos,
encorajando-os a realizar estudos independentes em Taiwan.
Todos os anos, a Fundação para a Democracia de Taiwan concede um número limitado de
bolsas aos acadêmicos de todo o mundo que desejam realizar pesquisas relacionadas à
democracia e aos direitos humanos em Taiwan.
A Fundação Taiwan para a Democracia – TFD, conhecida como Taiwan Foundation for
Democracy Fellowships, divide suas bolsas em quatro categorias:
 Bolsas de Dissertação, para candidatos de doutorado que desejam escrever teses;
 Bolsas de pós-doutorado, para candidatos que concluíram, recentemente, o doutorado;
 Bolsas de Serviço para Democracia e Direitos Humanos, para candidatos que queiram
se envolver em projetos de democracia e direitos humanos em Taiwan;
 Bolsas Internacionais para profissionais experientes na área da democracia e dos
direitos humanos.
2.1 - Requisitos:
O candidato à Bolsa deverá escolher uma das 4 (quatro) opções e áreas de estudo, conforme
segue:
1 - O candidato à Bolsa de Dissertação:
a) Não poderá ser cidadão taiwanês.
b) Deverá estar matriculado em um programa de doutorado de tempo integral ou
equivalente em um campo relacionado ao tópico de pesquisa proposto.
c) Deverá ter concluído todos os requisitos do PhD até a data apropriada.
d) Deverá realizar pesquisas relacionadas à democracia ou aos direitos humanos de
Taiwan.
2 - O candidato à Bolsa de pós-doutorado:
a) Não poderá ser cidadão taiwanês.
b) Deverá ter um PhD em um campo que seja relevante para a pesquisa proposta.
c) Não poderá ter mais de 7 (sete) anos, da conclusão da titulação em PhD.
d) Deverá optar por pesquisas relacionadas à democracia ou aos direitos humanos de
Taiwan.
3 - O candidato à Bolsa do Serviço de Direitos Humanos e Democracia:
a) Não poderá ser cidadão taiwanês.
b) Deverá ser um praticante dedicado à promoção ou construção de democracia ou direitos
humanos.
c) Deverá ter um mestrado em campo relevante e/ou pelo menos dois anos de experiência
de trabalho relevante no momento da candidatura.
d) Deverá ter pretensão em empreender em um projeto destinado a promover a democracia
ou os direitos humanos em Taiwan.

4 - O candidato à Bolsa Internacional:
a) Não poderá ser cidadão taiwanês.
b) Deverá ser um acadêmico ou especialista bem estabelecido no campo da democracia ou
dos direitos humanos.
c) Deverá pretender realizar pesquisas relacionadas à democracia ou aos direitos humanos
de Taiwan e/ou participar de um projeto de promoção da democracia ou dos direitos
humanos.
2.2 - Solicitações:
Enviar todos os documentos necessários para:
Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
SHIS QI 9, conjunto 16, casa 23, Lago Sul – Cep: 71625-160 – Brasília – DF
Telefones: (61) 3364-0221 e 3364-0225. Fax: (61) 3364-0234.
E-mail: bra@mofa.gov.tw

2.3 - Documentos necessários:
Não se esqueça de enviar prova de que você completou todos os seus requisitos de doutorado,
exceto a dissertação, até a data apropriada indicada na seção "Calendário"
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Formulário de solicitação preenchido
Informações de contato
Informações sobre o estudo em doutorado
Descrição do Plano de Pesquisa
Currículo completo
2 Cartas de recomendação em cópia impressa enviadas diretamente.
Fotocópia do passaporte
Documentos de identificação pessoal
Comprovação de preenchimento a todos os requisitos para concessão da bolsa.

Importante: O interessado deverá preencher o formulário de requisição, com a apresentação dos
demais
documentos,
conforme
instruções
no
site:
http://www.tfd.org.tw/opencms/english/fellowships/introduction.html.

2.4 - Valor da Bolsa.
O TFD concede a todos os bolsistas um valor mensal destinado a ajudar nas despesas em
Taiwan.
Demais

detalhes

podem

ser

conferidos

no

site:

http://www.tfd.org.tw/opencms/english/fellowships/introduction.html.

A.3 – Bolsa de Pesquisa de Curta Duração do Ministério da Educação de Taiwan (MOE).

O Ministério da Educação (MOE) criou esta bolsa de estudos para encorajar indivíduos de
países estrangeiros (excluindo a China Continental, Hong Kong e Macau) a realizar pesquisas
de curto prazo em Taiwan, na esperança de melhorar a sua compreensão da cultura e sociedade
taiwanesa, e promoção de intercâmbios e cooperação entre Taiwan e outros países.
3.1- Assistência Financeira.
Os candidatos de Ph.D receberão um subsidio de pesquisa mensal de NT $ 25.000 e os bolsistas
de pós-doutorado receberão um subsidio de pesquisa mensal de NT $ 40.000.
Uma passagem de ida e volta em classe econômica, por uma rota mais direta para Taiwan ( o
valor máximo subsidiado é determinado pelo MOE).
Os termos da bolsa são de dois a seis meses.
3.2- Elegibilidade.
Os tópicos de pesquisa devem estar relacionados à natureza humana, ciências sociais, cultura,
artes e pesquisa comparada relevante (excluindo áreas relacionadas à ciência, medicina,
engenharia e estudos comparativos relevantes).
Cada candidato deverá:
Ser candidato a doutorado de uma Universidade no exterior ou um pesquisador de pósdoutorado.
Não ser cidadão taiwanês, nem um compatriota no exterior.
Não estar residindo, estudando (incluindo estágio), ensinando ou fazendo algum tipo de
pesquisa em Taiwan.
Não ter recebido esta bolsa de estudos nos últimos cinco anos.
Não ser beneficiário de qualquer outra bolsa da R.O.C patrocinado pelo Governo.
Não ser estudante de intercâmbio ao receber este patrocínio.
Website: http://edu.tw/ Default.aspx?WID=409cab38-69fe94a61-ad3a-5d32a88deb5d
Contato: Hui-Chen Pan
Telefone: 886-2-77365731
E-mail: hslin@mail.gov.tw
3.3 - Período de Inscrição:
Antes do final de Setembro (sujeito a alterações).

A.4. Bolsa de Pesquisa do Centro de Estudos Chineses-CCS.

Período de apresentação de Candidatura: 01/4/2019 até 30/6/2019.
Este programa destina-se a professores estrangeiros, professores associados, professores
assistentes (incluindo pesquisadores em pós-doutorado) e doutorandos em departamentos
relacionados com estudos chineses em universidades estrangeiras, bem como investigadores
em institutos académicos estrangeiros relacionados.
Os bolsistas contemplados poderão realizar estudos nas mais diversas áreas, tais como: língua
chinesa, estudos sociais, econômicos, políticos de Taiwan.
O Centro de Estudos Chineses (CCS) tem as seguintes disposições para o seu programa de
bolsas de pesquisa:
4.1 - Requisitos
A pesquisa deve ser realizada em Taiwan e deve ser focada principalmente em estudos de
Taiwan ou chineses.
4.2 - Duração:
Mínima de 1(um) mês podendo chegar a 1 (um) ano.
4.3 - Solicitações:
Enviar todos os documentos necessários para:
Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
SHIS QI 9, conjunto 16, casa 23, Lago Sul – Cep: 71625-160 – Brasília – DF
Telefones: (61) 3364-0221 e 3364-0225. Fax: (61) 3364-0234.
E-mail: bra@mofa.gov.tw
4.4 - Documentos necessários:
a) Formulário de solicitação preenchido
b) Currículo completo (incluindo lista de publicações)
c) Plano de pesquisa e área desejada
d) Cartas de recomendação
e) Fotocópia do passaporte
f) Documentos de identificação pessoal

Importante: O interessado deverá preencher o formulário de requisição, com a apresentação de
todos
os
demais
documentos
que
constam
do
site:
https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply.aspx.
4.5 - Valor da Bolsa.
O Centro de Estudos Chineses - CCS fornece assistência com despesas para a pesquisa,
materiais relacionados, parcerias com universidades e instituições de pesquisa, instalações e
etc.
Os bolsistas contemplados terão direito a subsídios de viagem e pesquisa;
Professor Titular e/ou Doutores: 60.000 NTD (cerca de US$ 2.070)
Professor Associado e/ou Doutores: 50.000 NTD (cerca de US$ 1.725,00)
Professores Adjuntos, Doutores e/ou Doutorandos: 40.000 NTD (cerca de US$ 1.380,00)

Os benefícios para os candidatos aprovados compreenderão, também:
 Subsídios de viagem: Um bilhete de ida e volta, em classe econômica, fornecido pelo
Centro de Estudos Chineses - CCS. As despesas de viagem serão reembolsadas após a
chegada do bolsista em Taiwan, de acordo com a apresentação das vias originais de
notas, recibos e cupons fiscais.
 Subsídios para pesquisa: Será pago no início de cada mês.
 Pesquisadores de institutos acadêmicos e/ou de pesquisa também receberão bolsas de
acordo com a escala acima mencionada.
 A quantidade real de subsídios à pesquisa sempre será determinada pelo Centro de
Estudos Chineses – CCS, sendo que quaisquer ajustes a esses valores serão decididos
pelo Comitê Consultivo.
Será oferecido seguro e assistência saúde, de acordo com o que se segue:
 Seguro por morte acidental e invalidez de NT $ 1 milhão
 Tratamento médico para acidente no valor de NT $ 50.000.
 A duração dos subsídios pode ser de um mês a um ano, dependendo do período de bolsa
concedido.

4.6 - Seleção.
Os bolsistas beneficiados deverão assinar termo contratual com o Centro de Estudos Chineses
- CCS, observando o seguinte:
1. Não será permitido qualquer emprego externo sem prévia aprovação do Centro de
Estudos Chineses - CCS.
2. A efetiva participação em todas as atividades acadêmicas de pesquisa organizadas pelo
Centro de Estudos Chineses - CCS será impreterivelmente necessária.
3. Todos os normativos e regulamentos deverão ser observados quando da utilização de
instalações do Centro de Estudos Chineses - CCS e da Biblioteca Nacional Central.
4. Relatório/Artigo/Trabalho de pesquisa deverá, necessariamente, ser enviado para o
Centro de Estudos Chineses - CCS até o prazo final do mandato de pesquisa.
Recomendações:
 Qualquer pesquisador que deixar de observar as regras acima mencionadas, terá
suspenso seu subsidio.



Os acadêmicos que recebem subsídios no âmbito do presente Programa deverão
aguardar o prazo mínimo de 3 (três) anos após a conclusão de seus projetos de pesquisa
para efetuarem nova inscrição.
Quaisquer informações adicionais e/ou disposições complementares deverão ser
tratadas diretamente pelo Centro de Estudos Chineses - CCS e autorizado pelo Comitê
Consultivo.

Demais
detalhes
podem
ser
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/ENGLISH/regulation.aspx

conferidos

no

site:

A.5. Subsídios da Fundação Chiang Chingkuo para Intercâmbio Acadêmico
Internacional.

Através deste programa de subsídios, a Fundação Chiang Chingkuo para Intercâmbio
Internacional visa incentivar e apoiar instituições acadêmicas estrangeiras e acadêmicos no
estudo da cultura chinesa, promover mudanças e cooperação entre instituições acadêmicas
taiwanesas e estrangeiras e aprofundar o entendimento da comunidade internacional sobre a
sociedade e cultura taiwanesa.
5.1 - Assistência Financeira.
As ofertas diferem dependendo de onde o pedido é arquivado, por quem (acadêmico, instituição
acadêmica ou acadêmico señior) e o tipo de projeto (conferências, workshops, publicações,
projetos de pesquisas, teses de doutorado ou estudos de pós – doutorado). Maiores informações
no site da Fundação.

5.2 - Elegibilidade.
Para informações mais completas, visite o site da Fundação Chiang Ching-kuo.
5.3 - Diversos.
5.3.1. O site oficial da Fundação Chiang Ching-kuo para o Intercâmbio Acadêmico
Internacional é:
http://www.cckf.org.tw
5.3.2. Contato:
Maggie Lin
Telefone: +886-2-2704-533#37
Fax: +886-2-2701-6762
E-mail: maggielin@cckf.org.tw
5.3.3. Período para aplicação:
Verificar no site da Fundação.

B.1 - Bolsa de Estudos para Interessados em Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em
Taiwan.
Período de apresentação de Candidatura: de 01/4/2019 até 30/6/2019.
1.1 - Requisitos mínimos:
Interesse em fazer Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento em Taiwan.
Nacionalidade brasileira
1.2 - Duração:
Licenciatura: 4 anos
Mestrado: 2 anos
Doutoramento: 4 anos
1.3 - Como solicitar:
Enviar todos os documentos necessários para:
Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
SHIS QI 9, conjunto 16, casa 23, Lago Sul – Cep: 71625-160 – Brasília – DF
Telefones: (61) 3364-0221 e 3364-0225. Fax: (61) 3364-0234.
E-mail: bra@mofa.gov.tw

1.4 - Documentos necessários:
a) Formulário preenchido
b) Fotocópia do passaporte
c) Diploma académico e certificado de habilitações
d) Fotocópia da prova da candidatura na universidade de Taiwan
e) O bolsista deverá escolher e optar por uma das 66 (sessenta e seis) universidades da lista
em anexo
f) Prova de proficiência em Mandarim e/ou Inglês.
g) 2 (duas) cartas de recomendação de professores ou reitores
Importante: Para fazer o Mestrado/Doutoramento em mandarim, o candidato deverá estar
aprovado no nível 3 (três) ou acima pelo teste de mandarim (Test of Chinese as a Foreign
Language (TOCFL)).
Caso contrário, deverá fazer o curso em Inglês, tendo de obter avaliação no teste TOEFL ou em
outro exame de avaliação reconhecido pelo governo brasileiro.
Poderá haver a entrevista pessoal do candidato.
1.5 - Valor da Bolsa.
O valor da Bolsa: 40.000 NTD (cerca de 1.300 USD) por semestre, que será pago pelo
Ministério da Educação de Taiwan - MOE, e o restante pago pela universidade, caso sejam
superiores ao valor informado.
Importante: As demais despesas com seguro e alojamento não estão incluídas.
Além da Bolsa Educacional, haverá:
15.000 NTD (cerca de 500 USD) adicionais por mês, para que o estudante tenha os meios de
subsistência durante a realização da Licenciatura.

20.000 NTD (cerca de 650 USD) adicionais por mês, para o estudante tenha os meios de
subsistência durante a realização do Mestrado e Doutoramento.
1.6 - Quantidade de Vagas:
1 (uma) vaga.
1.7 - Seleção.
A Seleção dos candidatos ocorrerá após o recebimento e análise de todas as candidaturas.
O Centro informará aos finalistas sobre sua posição, convidando-os para uma entrevista.
Após esta entrevista os candidatos eleitos serão informados até ao dia 30 de junho de 2019
sobre sua colocação final.

Maiores informações poderão
taiwan.org/pt_pt/cat/8.html.

ser

obtidas

por

meio

do

site:

https://www.roc-

B.2. Programas Internacionais de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior do Fundo
Internacional de Cooperação e Desenvolvimento (ICDF) de Taiwan.

Colaborar com os países parceiros a cultivar profissionais qualificados que tenham uma visão
internacional, o Fundo de Cooperação Internacional e Desenvolvimento (Taiwan ICDF)
trabalha com universidades de prestígio em Taiwan selecionando estudantes para receberem
bolsas de estudos integrais interessados nos programas de graduação e pós-graduação em
inglês.
2.1- Assistência Financeira.
2.1.1. Uma bolsa mensal no valor de NT$ 12.000 para estudantes de graduação, NT$ 15.000
para estudantes de mestrado e NT$ 17.000 para estudantes de doutorado. Despesas como
mensalidade, livros didáticos, alojamento e alimentação, seguro médico e de acidentes, serão
pagas pela escola anfitriã e pelo Taiwan ICDF durante todo o programa.
2.1.2. Uma passagem de ida e volta na classe econômica com rota mais direta para Taiwan.
2.1.3. Duração:
a) Programa de Graduação (Ministrado em Inglês): período máximo de 4 anos
b) Programa de Graduação (Ministrado em Mandarim): período máximo de 5 anos.
c) Programa de Mestrado: Período máximo de 2 anos.
d) Programa de Doutorado: Período máximo de 4 anos.

2.2 - Elegibilidade.
Os candidatos devem ser nacionais de países com os quais o R.O.C tem relações diplomáticas
ou países em desenvolvimento amigáveis de Taiwan. Para informações mais detalhadas, visite
o site ICDF de Taiwan.
2.3. Diversos
Programas de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior Internacional de Taiwan.
Website: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
Contato: Ms.Emerline Liu
Telefone: + 886-2-2873-2323 #606
Fax: +886-2-2-2876-6491 / E-mail: scholarships@icdf.org.tw
2.4 - Período de Aplicação:
A partir da data do anúncio até o dia 15 de março (favor verificar o site do Taiwan ICDF para
mais informações).

B.3. Bolsa de Estudo Huayu = Mandarim/Chinês - Ministério da Educação de Taiwan
Período de apresentação de Candidatura: de 01/4/2019 até 30/6/2019.
3.1 - Objetivo
As Bolsas de Estudo Huayu serão ofertadas aos cidadãos brasileiros interessados em estudar o
idioma Mandarim/Chinês, sendo disponibilizadas pelo Ministério da Educação de Taiwan.
O curso objetiva ampliar a proficiência no Mandarim, o conhecimento da cultura e da sociedade
taiwanesa, promovendo a compreensão mútua entre Taiwan e toda a comunidade internacional.
3.2 - Duração:
De 2, 3, 6, 9 até 12 meses.
3.3 - Como solicitar:
Enviar todos os documentos necessários para:
Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
SHIS QI 9, conjunto 16, casa 23, Lago Sul – Cep: 71625-160 – Brasília – DF
Telefones: (61) 3364-0221 e 3364-0225. Fax: (61) 3364-0234.
E-mail: bra@mofa.gov.tw

3.4 - Documentos necessários:
a) Formulário preenchido
b) Fotocópia do passaporte
Demais
detalhes
podem
ser
conferidos
http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=17

no

site:

Importante: O interessado deverá preencher o formulário de requisição, com a apresentação dos
demais documentos.

3.5 - Valor da Bolsa:
Valor Mensal da Bolsa: NT $ 25.000, o que corresponde a aproximadamente R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais)
3.6 - Seleção.
O processo seletivo ocorrerá do dia 15 até 30 de Junho de 2019 no Escritório Econômico e
Cultural de Taipei no Brasil, o qual irá realizar entrevistas com todos os candidatos que tenham
feito prova e enviado sua candidatura a um dos centros de línguas em Taiwan.
A lista dos candidatos selecionados será anunciada no dia 15 de Julho neste website.
Os estudantes interessados em obter o grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento em
Taiwan podem obter mais informações pelo seguinte endereço: /taiwan-scholarship3327428771295182341637329.html.

B.4. Bolsa para o Programa Internacional de Graduação – TIGP- Academia Sinica.

Período de apresentação de Candidatura: 01/4/2019 até 30/6/2019.
A Bolsa para a Academia Sinica cuida do estímulo à pesquisa acadêmica em ciências físicas,
da vida e sociais, bem como matemática e humanas.
A Academia Sinica objetiva, constantemente, continuar a atrair os melhores e mais brilhantes
talentos acadêmicos em casa e no exterior, oferecendo aos candidatos internacionais Ph.D.
programas de graduação em uma ampla variedade de áreas.
A cada ano, o Escritório de Admissão do Programa Internacional de Graduação - TIGP recebe
inscrições dos estudantes dos mais variados países.
4.1 - Requisitos:
O candidato à bolsa deverá possuir bacharelado ou mestrado e proficiência em Inglês
comprovado por TOEFL ou em outro exame de avaliação reconhecido pelo governo brasileiro.
4.2 - Solicitações:
Enviar todos os documentos necessários para:
Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
SHIS QI 9, conjunto 16, casa 23, Lago Sul – Cep: 71625-160 – Brasília – DF
Telefones: (61) 3364-0221 e 3364-0225. Fax: (61) 3364-0234.
E-mail: bra@mofa.gov.tw.

4.3 - Documentos necessários:
a) Formulário de solicitação preenchido
b) Currículo completo
c) 3 Cartas de recomendação
d) Fotocópia do passaporte
e) Documentos de identificação pessoal
f) Comprovação de Bacharelado e / ou Mestrado em Ciências
g) Proficiência em inglês
h) Teste Geral GRE e teste de assunto (os requisitos variam de acordo com o programa)
i) Transcrição acadêmica para o curso concluído após o ensino médio.
j) Declaração de propósito.
Importante: O interessado deverá preencher o formulário de requisição, com a apresentação dos
demais documentos, conforme instruções no site: http://tigp.sinica.edu.tw/Requirements.html.

4.4 - Valores da Bolsa
A TIGP oferece educação rigorosa e interdisciplinar a preços acessíveis. Os pagamentos das
mensalidades são devidos após o registro a cada semestre. As taxas de matrícula variam de
acordo com o programa. Por favor, entre em contato com o administrador do programa
escolhido para obter as orientações. Ao chegar à Academia Sinica, os estudantes encontrarão
alojamento e despesas diárias muito acessíveis.

Uma vez admitidos, os candidatos TIGP receberão uma bolsa de NT $ 34.000 / mês
(aproximadamente USD 1.130) pelo primeiro ano.

Para os alunos com bom desempenho, este subsídio será estendido por mais 2 a 3 anos.
Após o período de subsídio de bolsa, o apoio financeiro adicional será condicionado à análise
dos conselheiros de tese individuais.
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