
 

  

Programa de Bolsas de Ensino Superior para a Diáspora 

 
 

Informações gerais 

 

O objetivo do Programa de Bolsas de Ensino Superior para a Diáspora (doravante Programa) é apoiar a 

participação de estudantes estrangeiros com raízes húngaras em cursos de ensino superior na Hungria.  

 

A tutela do Programa é do Ministro responsável pela política exterior, e a sua execução é de responsabilidade 

da Fundação Pública Tempus.  

 

O Programa contempla estudantes da diáspora húngara de todos os países do mundo, com exceção dos países 

da União Europeia, a República da Sérvia e a Província de Transcarpátia na Ucrânia.  

 

O edital do Programa será lançado em sua primeira edição até o final de 2020, contemplando o início dos 

estudos no ano acadêmico 2021/2022.  

 

Condições de participação no Programa:  

 

• Identidade húngara assumida e vínculo com a comunidade húngara local, demonstrados em uma carta 

de motivação e reforçados em declaração,  

• Residência em uma das regiões contempladas pelo Programa,  

• Carta de recomendação de uma das organizações da diáspora local ou da representação diplomática 

húngara acreditada no território,  

• Permanência de pelo menos 10 anos fora da Hungria,  

• Ensino médio completo, realizado fora da Hungria,  

• O/A candidato/a completa os 18 anos de idade até o dia 31 de agosto do ano em que começa o 

Programa, com exceção daqueles que se candidatem a cursos de dança, 

• O/A candidato/a se compromete a estudar o idioma húngaro durante seus estudos e até a obtenção do 

diploma e realizar uma prova do idioma húngaro de pelo menos nível B2 (intermediário), 

• Após a obtenção do diploma, o/a candidato/a se compromete a apoiar através de trabalho comunitário 

a diáspora húngara local em algum país estrangeiro por um período estipulado no edital. 

 

O/A bolsista deve preencher os requisitos de admissão ao curso da instituição de ensino superior à qual se 

candidata. As provas de admissão das instituições ocorrerão online.  

 

As cartas de motivação serão avaliadas por uma comissão cujos membros serão nomeados pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e de Comércio Exterior. A concessão da bolsa dependerá dos resultados das provas de 

admissão e do parecer da comissão. As condições detalhadas do Programa serão especificadas no edital.  

 

 



A bolsa inclui:  

• Isenção de pagamento das mensalidades dos cursos  

• Cartão do seguro-saúde da Hungria (TAJ) 

 

Benefícios a serem concedidos a pedido do/da bolsista:  

 (as condições são estipuladas no Regulamento):  

• Auxílio de custos de sustento e moradia 

 

Cursos contemplados:  

Participarão no Programa as mesmas instituições de ensino superior que oferecem cursos no âmbito do 

programa Stipendium Hungaricum (www.stipendiumhungaricum.hu). A lista definitiva de cursos acessíveis 

(incluindo os cursos ministrados em língua húngara) atráves do Programa está sendo discutida junto às 

instituições no momento.  

 

Serão contemplados cursos tanto em inglês como em húngaro. Caso o bolsista escolha um curso em inglês, 

terá a obrigação de participar de um curso de húngaro como língua estrangeira durante o período de seus 

estudos. No caso dos cursos em húngaro, disponibilizar-se-ão cursos preparatórios de língua húngara.  

 

Formato de candidatura:  

• O candidato poderá se candidatar a um máximo de 2 cursos, 

• A candidatura será realizada através de um sistema online.  

 

Cronograma:  

• 2020    lançamento do edital  

• Janeiro de 2021  prazo da candidatura 

• Março a maio de 2021  provas e procedimentos de admissão  

• Junho de 2021   divulgação de resultados  

• Setembro de 2021  início dos estudos na Hungria  

 

Maiores informações:  

O Programa fundamenta-se legalmente no Decreto do Governo no. 203/2020. (V. 14.) sobre o Programa de 

Bolsas de Ensino Superior para a Diáspora, assim como nas emendas de outros Decretos do Governo 

necessárias para o funcionamento do Programa de Bolsas de Ensino Superior para a Diáspora. 

 

As normas e condições relativas ao Programa serão detalhadas no Regulamento e Manual de Execução e no 

futuro edital oficial, em breve acessíveis na página do Programa (www.diasporascholarship.hu). 

  

 

Em caso de perguntas ou dúvidas, favor entrar em contato com:  

 

Fundação Pública Tempus 

• E-mail: diasporascholarship@tpf.hu   

• Telefone:  +36 1 236 5045  

 

http://www.stipendiumhungaricum.hu/
http://www.diasporascholarship.hu/
mailto:diasporascholarship@tpf.hu

