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Avance com o ensino 
superior em Israel e 

beneficie de:
Uma vivência única e fortalecedora
Um sentimento de independência e 

pertença
Qualidade e excelência acadêmica
Descobrir suas raízes e identidade

Uma carreira e um futuro
Bolsa de estudos e apoio do 

Departamento de Estudantes Imigrantes

É possível estudar em Israel!
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O Departamento de Estudantes Imigrantes
HaMinhal LeStudentim Olim
Quem Somos?
O Minhal Hastudentim é um departamento do Ministério de Aliá e 
Absorção e promove a visão do Estado de Israel como o lar físico 
e o futuro de todo jovem judeu. Os estudantes imigrantes são os 
únicos que gozam de bolsas de estudo independentemente de 
sua situação sócio-econômica, do programa de estudos ou país 
de origem.
O Minhal Hastudentim é o elo entre o aluno imigrante e o ensino 
superior em Israel:
• Fornecemos informação e assessoria para jovens que se 

encontram no exterior.
• Ajudamos o estudante olé a integrar-se nas diferentes 

instituições acadêmicas e a obter êxito em seus estudos.
• Oferecemos apoio e programas para a inserção e integração 

na sociedade, e também para fortalecer a identidade e o 
sentimento de pertença.

• Fornece aconselhamento e informação e acompanha o aluno ao 
longo de seus estudos.

O Minhal HaStudentim -  ao serviço dos estudantes olim em Israel

Milhares de jovens já estão 
aqui. E você?
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Que serviços e ajuda são
concedidos ao estudante olé?
Serviço de pré-Aliá para futuros estudantes imigrantes, incluindo 
informação sobre estudos em Israel, os diferentes benefícos 
disponíveis, assim como avaliação de documentos acadêmicos.
• Bolsas para estudos acadêmicos.
• Programas pré-acadêmicos especiais para estudantes olim.
• Orientadores e rede de apoio profissional que acompanham o 

aluno pessoalmente e em grupo.
• Aconselhamento e informação sobre o sistema acadêmico em 

Israel.
• Assistência acadêmica, classes de reforço e tutoria.
• Assistência para cursos de inglês até a isenção até o valor fixado 

pelo Minhal.
• Atividades sociais e culturais: viagens, seminários, etc.
• Assistência vocacional e profissional
• Assistentes sociais e psicólogos para ajuda pessoal
Importante: A condição para receber a bolsa completa depende 
da participação no Projeto Shachak – Serviço Social Voluntário 
Comunitário

Contigo durante todo o percurso
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Critérios para receber a ajuda do Minhal Hastudentim
 Status: Olé Chadash (Novo Imigrante), Ezrach Olé (Cidadão 
Imigrante) ou Katin Chozer (Menor que retorna a Israel), conforme 
definido pelo Ministério da Aliá e Absorção.
Estadia em Israel: Os estudos devem ser iniciados nos primeiros 
36 meses a partir da data de recebimento do Status de Olé (não se 
incui o período de serviço militar israelense/serviço nacional).
Requisitos de Idade: (na data de início dos estudos):
• Mechina, antes de completar 23 anos de idade.
• Licenciatura /Bacharelado/ Diploma Técnico (Engenharia Prática), 

antes de completar 27 anos de idade.
• Mestrado e outros cursos de pós-graduação, antes de completar 30 

anos de idade.
Requerimentos Acadêmicos:
• Possuir um diploma de conclusão do Ensino Médio.
• Ser aceito para os estudos regulares na instituição de ensino desejada.
• Obter aprovação nos anos de estudo.
•  Estudar em instituições e profissões reconhecidas pelo Minhal.
• Não se dará assistência para licenciaturas já obtidas anteriormente 

(salvo casos excepcionais).
Nota: Os valores da assistência e as condições estão sujeitos a 
mudanças futuras!
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Assistência para os estudos:
Os anos de assistência do Minhal serão determinados de acordo 
com a duração oficial do programa de estudos de cada estudante.
Exemplos:
Licenciatura em ciências sociais ou humanidades: 3 anos.
Licenciatura em Direito: 3 anos e meio.
Licenciatura em enfermagem/engenharias/educação com tehudat 
horaa e outros exemplos: 4 anos.
Arquitetura/Medicina: poderão receber um máximo de 5 anos de 
bolsa (500%).
Mestrados: um máximo de 3 anos de bolsa incluindo até um ano de 
bolsa para cursos complementares se os mesmos são obrigatórios.
• A  Mechiná não diminuirá um ano de bolsa do total que corresponde 

ao estudante. Todos os que precisarem estudar na Mechiná poderão 
receber este ano de bolsa além dos anos de bolsa correspondentes 
a duração do título que estudem. A bolsa para a Mechiná é dada 
somente nos casos em que o estudante necessita da mesma 
para ser aceito nos estudos. O programa TAKA/Ulpan de verão do 
Minhal também não são deduzidos da assistência total; é uma ajuda 
adicional à bolsa de estudos, como sempre foi.

• Quem terminou uma primeira licenciatura no exterior que seja 
reconhecido a nível acadêmico em Israel, não poderá receber 
assistência para um primeiro título adicional, mas apenas para um 
mestrado/ diploma para graduados, etc.

• Quem já possui um título de mestrado reconhecido do exterior, 
poderá solicitar bolsa para um mestrado adicional em Israel, que 
estará sujeito à autorização do comitê de casos excepcionais do 
Minhal e critérios de assistência.

• O Minhal cobre somente a tarifa universitária padrão, os que 
estudarem em programas mais caros (como programas em inglês 
ou em instituições particulares/não subsidiadas pelo estado) 
deverão pagar a diferença por conta própria.
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Em que instituições você pode estudar com a ajuda 
do Minhal?

Títulos acadêmicos: Graduação/Mestrado
• Universidades
• Institutos acadêmicos (Michlalót)
• Instituições de educação superior, engenharias ou artes
• Instituições acadêmicas não subsidiadas pelo estado*
• Institutos acadêmicos de educação e de formação docente

Todas estas instituições são reconhecidas pela Autoridade de 
Educação Superior em Israel e por isto seus títulos e diplomas são 
reconhecidos a nível internacional.
*O valor do curso destas instituições é mais alto do que a tarifa 
universitária básica e portanto não são totalmente cobertos por 
nossa bolsa de estudos    

Cursos Profissionalizantes Diplomados:
• Institutos tecnológicos de engenharias práticas, sob a supervisão 

do Instituto Nacional de Tecnologia (MAHAT).
• Institutos de profissões paramédicas, sob a supervisão do Ministério 

da Saúde
• Institutos de artes (somente alguns programas)
• Institutos Ultra-ortodoxos de formação docente sob a supervisão do 

Ministério de Educação

São muitas as opções. 
A escolha é sua!
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MECHINÁ:
• Os que possuem um diploma 

de conclusão do ensino médio 
não equivalente à bagrut 
israelense e queiram estudar 
para uma licenciatura em uma 
das universidades de Israel.

• A Mechiná inclui um ulpan de 
verão. 

• A bolsa da mechiná é dada 
somente nos casos em que o 
estudante necessita da mesma 
para ser aceito nos estudos.

TAKA: Para os que cumpram pelo menos 
uma destas definições:
• Estudantes isentos da mechiná
• Interessados em estudar numa instituição que 

não exige a Mechiná (a maioria não exige).
• Possuidor de um diploma de colégio 

secundário equivalente à bagrut (diploma) 
israelense.

• Quem tenha estudado pelo menos um ano 
universitário completo no exterior.

• Candidatos ao Mestrado.
• Candidatos a estudos de Engenharias 

Práticas ou diplomados.
• Agora aberto também para todos os 

acadêmicos com menos de 30 anos!
• 

3º passo: Ulpan de Verão do Minhal
5-6 semanas Estudos 

Acadêmicos!

MECHINÁ
Programa preparatório para a 

Universidade - 1 ano acadêmico

2º passo: TAKA 
Programa pré-acadêmico - 5 meses

Oferecido 2 vezes ao ano
o

Prepare-se para estudar em Israel 
Mechiná ou 3 passos para uma licenciatura

1º passo: estudar hebraico: ulpan regular ou ulpan pré-TAKA – 5 meses

É aconselhável que os estudantes participem em um dos programas pré-
acadêmicos especiais para estudantes olim:

MECHINÁ: Preparatório Universitário
Ou

TAKA: Programa pré-acadêmico
A quem estão dirigidos estes programas?
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Estudar em Israel em Inglês!
Existem várias opções de estudos em inglês em Israel, mas antes 
de optar por elas, você deve saber que, apesar dos requisitos de 
admissão poderem ser mais fáceis em alguns casos, e mesmo que 
você considere que os estudos podem ser mais fáceis de levar (sendo 
em inglês e não em hebraico), você deve considerar o seguinte:
• O custo destes estudos é geralmente muito mais alto (nossa 

bolsa não é suficiente para cobrir o custo total destes estudos, 
a diferença estará por conta do estudante e pode ser grande).

• Existem menos opções de áreas de estudo disponíveis, 
especialmente para uma primeira licenciatura.

• Eventualmente durante sua vida em Israel necessitarás lidar 
com as dificuldades do hebraico, e estudar em hebraico 
definitivamente te ajudará com a fluência do idioma. 

• Na maioria dos programas de estudo ensinados em hebraico 
existe uma certa flexibilidade por parte da instituição acadêmica, 
e se oferecem facilidades como tempo extra nos exames, 
entregar trabalhos/prestar exames em inglês ou com uso de 
dicionário, etc., pelo menos durante o primeiro ano.

É uma decisão muito pessoal – verifique as opções 
e faça o que pense que é o melhor para você!
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Requisitos de admissão à Graduação

• Diploma e certificados de finalização do Ensino Médio
• Estudos pré-acadêmicos universitários «Mechiná de Olim» para 

novos imigrantes (segundo os requisitos)
• Hebraico (nível 3-4 de 6)
• Inglês (nível intermediário)
• Exame Psicométrico ou SAT (para a maioria das instituições)
• Entrevista Pessoal (requerida somente em certos cursos)
• Exames Específicos (ex. Matemática para ciências exatas e 

Engenharia)
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Requisitos de admissão ao Mestrado
• Boa média acadêmica na Graduação
• Níveis avançados de hebraico e inglês
• Exames Internacionais, como por exemplo:
GMAT para especializações em Administração e Administração 
de Empresas.
GRE exigido em certas instituições para aqueles que concluíram 
a graduação fora de Israel e para o curso de Psicologia
• Entrevista Pessoal/ Recomendações e referências/ Experiência de 

trabalho (podem ser requeridas)
• Matérias complementares segundo sejam necessárias e exigidas 

pela instituição.
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Desde o exterior ou para turistas em Israel:
• Informação e orientação acadêmica sobre as opções de estudo 

em Israel
• Avaliação da equivalência de títulos acadêmicos
• Verificação da elegibilidade para receber assistência e bolsa de 

estudos.
• Aconselhamento personalizado sobre os programas iniciais de 

absorção
• Inscrições para programas pré-acadêmicos como TAKA e Ulpan 

Kaitz.

Serviço de Pré-Aliá
• Inglês: aceng@moia.gov.il Tel: 02-6214589
• Francês:  acfr@moia.gov.il Tel: 02-6214582
• Espanhol e português: aclat@moia.gov.il Tel: 02-6214605
• Russo: acrus@moia.gov.il Tel: 02-6214619

Você já fez aliá? Seu endereço em Israel
Sendo estudante olé em Israel você receberá assistência  através 
dos escritórios regionais do Ministério de Aliá e Absorção, de 
acordo com a localização da sua instituição acadêmica. Os 
endereços dos escritórios estão na página de internet:
http://www.moia.gov.il/Spanish/About/ServicePoints/Pages/default.aspx 

Indeciso? Contate-nos
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Dicas e Recomendações
 Te aconselhamos a nos contatar antes de tomar 
decisões sobre seus futuros estudos em Israel

 Assegure-se de trazer a Israel todos os documentos 
originais e certificados de todos seus estudos 
anteriores. Além disso, é preferível que tente 
conseguir os documentos de seu estudo traduzidos 
ao inglês pela mesma instituição acadêmica na 
qual você estudou no exterior, talvez isso te 
economize tempo e dinheiro aqui para vários 
trâmites. 

 Recomendamos alcançar um alto nível de hebraico 
antes de iniciar os estudos universitários, por isso 
recomendamos participar de algum dos programas 
pré-acadêmicos disponíveis para estudantes olim.

 Nossa assistência e bolsa de estudos não são 
automáticas, você deverá candidatar-se e cumprir 
todos os requisitos necessários quando em Israel

 Te recomendamos chegar a Israel alguns dias antes 
do início de seu programa para conseguir fazer a 
tempo todos os trâmites necessários.
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 Nossa bolsa cobre unicamente a tarifa universitária 
anual, não cobrimos o custo da inscrição, do exame 
psicométrico e curso preparatório e/ou de idiomas, 
etc.; você deverá pagar por conta própria estes 
extras...

Estude e explore – Seu futuro em Israel
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המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

פורטוגזית

Ministry of Aliyah and 
Immigrant Absorption

משרד העלייה והקליטה

Sites úteis
O Departamento de Estudantes imigrantes 

www.studentsolim.gov.il
Para os estrangeiros www.highereducation.gov.il

Ministério de Aliá e Absorção www.moia.gov.il
Agência Judaica www.jewishagency.org

Produzido por: Divisão Acadêmica, Departamento de 
Estudantes Imigrantes

Este material é um resumo do regulamento 
de assistência. O que determina cada ano é o 

regulamento atualizado e o orçamento disponível.

Esta informação está correta no momento da 
impressão e está sujeita a mudanças futuras: 10/15


