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Bem-vindo ao lar

Estudos de Mestrado em Israel

Um mestrado para o seu futuro

המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

Gradue-se em sua profissão
Fortaleça as suas raízes
Amplie a sua competência acadêmica em uma das
universidades israelenses internacionalmente
renomadas
Reforce a sua
identidade e o seu elo
com o judaísmo
O Departamento de Estudantes de
Israel convida você a se juntar à
estudantes de todo o mundo em um
ambiente acadêmico e, compartilhar
uma experiência de aprendizado além
dos muros da universidade, desfrutando
dos benefícios oferecidos aos novos
estudantes imigrantes.
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“Minhal Hastudentim”: Departamento de Estudantes
Imigrantes de Israel
Quem somos?

O Departamento de Estudantes de Israel funciona através do Ministério da Aliá e da Integração, promovendo a visão do Estado de
Israel como o lar e o futuro de todo jovem judeu, dando assim os meios e o suporte necessário para uma absorção acadêmica bem
sucedida.
O Minhal Hastudentim é o vínculo entre o estudante olê e as diferentes instituições acadêmicas em Israel.
• Fornecemos informação e aconselhamos os estudantes que ainda se encontram no exterior sobre as diferentes opções de
estudos no país
• Ajudamos o estudante olê a integrar-se ao ambiente acadêmico israelense e a obter êxito em seus estudos
• Oferecemos apoio e programas que ajudem à integração do estudante olê na sociedade para fortalecer a sua identidade com a
mesma.
• Providenciamos assessoria, informação e acompanhamento ao estudante olê durante seus estudos.
• Oferecemos bolsas de estudos no valor de uma instituição estadual para estudantes que tenham direito à mesma.

Departamento de Estudantes – servindo estudantes olim em Israel

Mestrado em Israel
Os programas de mestrado em Israel são conhecidos por seu alto nível acadêmico e o seu foco em aumentar o conhecimento,
expandir as qualificações profissionais adquiridas durante a graduação, desenvolver a habilidade de pesquisa de alta qualidade e
criar um diálogo acadêmico de nível internacional e ocidental.
São oferecidas duas modalidades de estudos de mestrado:
• A. Com tese: possibilita a continuação para um programa de doutorado
• B. Sem tese: o estudante deve cumprir mais créditos acadêmicos e não poderá seguir para um programa de doutorado.
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Estudantes que chegam em Israel possuindo um Mestrado sem tese e desejam desenvolver sua especialização, poderão completar
a sua tese em Israel com a ajuda do Centro de Absorção para Scientistas no Ministério da Aliá e da Integração.
http://www.moia.gov.il/Spanish/Subjects/ResearchAndScience/Pages/Addresses.aspx
* Nem todos os programas oferecem a opção de tese portanto, confira todos os detalhes com a Instituição Acadêmica antes de se
inscrever!
Estudantes necessitam de uma boa média em sua graduação para poder se inscrever em um Mestrado. Os programas de mestrado
normalmente se extendem por um período de dois anos e são oferecidos pela grande maioria das universidades e por algumas das
outras instituições de ensino superior autorizadas pelo Conselho de Educação Superior à outorgar tais diplomas.

Outras opções para Bacharelados em Israel:
•

“Hassavot” Conversão:
Programa profissional designado especialmente para estudantes universitários de diferentes áreas de estudo que desejam
converter suas habilidades nos campos de ensino, enfermagem e assistência social. Para mais detalhes sobre os programas
oferecidos, entre em contato conosco.
• Curso Superior de Tecnologia para estudantes de bacharelado:
Estudos voltados para o desenvolvimento profissional. Estes certificados existem somente em algumas áreas e permitem que o
estudante universitário avançe com sua especialização e obtenha ferramentas valiosas
em seus campos de interesse.
• Doutorado:
Estudantes com diplomas de bacharelado do exterior são raramente admitidos
diretamente em um programa de doutorado (sem ter antes obtido um diploma de
mestrado). Exceções podem ser feitas para alunos com excelentes notas em áreas de
estudo específicas. Se você deseja checar esta opção é necessário contatar diretamente
a secretaría de inscrição das Universidades / Instituições de Ensino Superior.
* Hassavot e Curso Superior de Tecnologia não concedem um diploma de Mestrado e sim,
um Certificado profissional.
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Condições para Admissão nos Programas de
Mestrado
Existem diversas opções de mestrado em Israel. Em muitos programas não é obrigatório possuir uma graduação na mesma área.
Os pré-requisitos abaixo aplicam-se para a maioria dos programas, por isso, recomendamos que você verifique com atenção quais
os requerimentos específicos de cada programa antes de se inscrever:
• Possuir um título de graduação, com média final acima de 75 (de 100), de acordo com o sistema de avaliação de aprendizagem
de Israel. Algumas áreas podem exigir uma média final mais alta.
• Exames internacionais:
o GMAT – Exigido pela maioria das instituições para os interessados em cursar um Mestrado de Administração de Empresas.
Para maiores informações: www.gmat.org
o GRE – Exigido por todas as instituições para os interessados em obter um Mestrado em Psicologia. Algumas universidades
exigem GRE de bacharelados provenientes de outros países para outras áreas e departamentos. Para maiores informações:
www.gre.org
o Alguns exames adicionais podem ser exigidos para certos programas de mestrado como:
• Exame de Hebraico.
• Exame de Inglês.
• Entrevista Pessoal: exigida por alguns departamentos como, psicologia, medicina, direito, assistência social, entre outros.
Alguns departamentos também poderão exigir experiência prévia e/ou cartas de recomendação.
• Pré-requisitos: Cursos suplementares ou pré-requisitos são normalmente exigidos de alunos com diploma de graduação do
exterior, especialmente em caso de mudança de área de estudo. O Departamento de Estudantes cobre até um ano acadêmico
de cursos suplementares ou pré-requisitos além, dos dois anos de estudos de mestrado que o estudante tem direito à receber.
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Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros
Israel está vinculado à um acordo internacional patrocinado pelas Nações Unidas, responsável por especificar as regras e
regulamentações para o reconhecimento de instituições de ensino superior. Os escritórios que fazem o reconhecimento de diplomas
estrangeiros são:
A. O Comitê de Avaliação de Diplomas Estrangeiros do Ministério da Educação:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/HaskalaGvoha/GuidelinesEvaluationofForeign.htm
Esta avaliação é para fins profissionais.
B. Setores de Admissão em Universidades ou outras Instituições de Ensino Superior: para fins
acadêmicos.
O Departamento de Estudantes funciona de acordo com as avaliações destes órgãos. Podem
haver diferenças entre as avaliações feitas pelo Ministério da Educação e pelos setores de
admissão das Instituições acadêmicas. Por exemplo, uma graduação de 5 anos de estudos
acadêmicos feita no exterior pode ser considerada à nível de mestrado pelo Ministério da
Educação para fins de salário ao passo que, a universidade pode considerá-la apenas à
nível de graduação. Neste caso, o Departamento de Estudantes procederá de acordo com a
avaliação da universidade e concederá uma bolsa de estudos para mestrado em Israel.

6 | Master

Hebraico
Estudantes estrangeiros devem possuir um conhecimento básico de hebraico para serem aceitos nos programas de ensino superior
e, devem atingir um determinado nível de hebraico (nível de “isenção acadêmica”) para receber o seu diploma.
Israel possui um grande número de Ulpanim (cursos) de hebraico, muitos são especialmente formulados para estudantes olim.
Atenção: Bacharelados NÃO são obrigados e NEM devem estudar nos programas preparatórios para a universidade “Mechiná”. A
Mechiná é voltada para estudantes olim que estão se preparando para os seus estudos de Bacharelado.

Como se preparar para seus estudos: TAKA é a resposta!

TAKA é um programa pré-acadêmico com duração de 4 à 5 meses, oferecido para estudantes com título de bacharelado do exterior
que os ajuda a preparar-se para a continuação dos estudos acadêmicos em Israel. Também oferece-se um programa mais extenso
de 10 meses, que consiste em um ulpan “pré-Taka” + Taka.
O que se estuda no TAKA:
• Hebraico em nível acadêmico (nível básico de hebraico é um pré-requisito do programa)
• Inglês em nível acadêmico
• Cursos opcionais (com ênfase na terminologia em hebraico) como matemática/estatística/computação, métodos de pesquisa/
ciências sociais e artes.
• O Ulpan pré-Taka não conta como ínicio de estudos para a elegibilidade do Departamento de Estudantes.
TAKA é fornecido pelo Departamento de Estudantes de Israel sem que isto implique na redução da assistência financeira oferecida
para os estudos superiores.
Após TAKA, é recomendado que os estudantes continuem a aprimorar o seu nível de hebraico em um dos ulpans de verão fornecidos
pelo Departamento de Estudantes (4-6 semanas).
A abertura de cada programa depende do número de estudantes inscritos.
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Estudos em Inglês
O sistema Israelense de Educação Superior é
reconhecido e apreciado mundialmente. Portanto,
nossas instituições nacionais oferecem uma grande
variedade de programas internacionais ensinados
em Inglês.
Existem várias opções para estudar em Israel em Inglês porém,
deve-se considerar que:
• Nem todas as faculdades oferecem cursos em Inglês.
• O custo dos estudos em Inglês geralmente é mais alto que o
custo dos estudos em Hebraico (e portanto, não são totalmente
cobertos por nossa bolsa de estudos).
• Eventualmente você terá que lidar com a questão do Hebraico
e, estudando em Hebraico definitivamente poderá te ajudar a
ser fluente e integrar-se melhor à sociedade israelense.
Além disso, apesar das aulas serem em Hebraico, grande parte
da bibliografia se encontra em Inglês. Assim, um estudante que
saiba Inglês tem uma grande vantagem. A maioria das faculdades
também permite que os estudantes escrevam seus trabalhos e
teses em Inglês.
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Qual o auxílio disponível ao
estudante imigrante?
•
•

Bolsas de estudo no valor de Instituições Estaduais
Programas pré-acadêmicos que prepararão o estudante imigrante para os seus estudos
superiores em Israel
• Auxílio, informação e conselhos sobre educação superior em Israel
• Cursos de Inglês/Hebraico até o alcance da isenção acadêmica
• Aulas extras e suporte acadêmico
• Assistentes sociais e psicólogos disponíveis para apoio individual
Atenção: Todos os alunos que receberem mais de 250% do valor da bolsa de estudos
(correspondentes à mais de 2 anos e meio) têm seu último ano de auxílio condicionado à
participação no projeto “Shahak”: trabalho voluntário comunitário.

Critérios para receber o auxílio
para mestrado
•
•
•

Status: imigrante (olê) / menor que retorna à Israel (katin hozer) / cidadão imigrante
(ezrach olê) – conforme definido pelo Ministério da Aliá e da Integração.
Período de estadia em Israel: deve começar os estudos dentro de 36 meses após o
recebimento do status, não incluindo o período de serviço militar/serviço nacional.
Idade: deve iniciar os estudos antes de completar 30 anos de idade.
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Requisitos acadêmicos:
•

Apresentação do diploma de bacharelado, assim como da grade de notas originais e
oficiais, devidamente apostilados.
• Possuir os critérios requisitados para admissão da instituição de ensino
• Aprovação contínua de um ano letivo para o seguinte
• Estudar em instituições e programas reconhecidos pelo Departamento de Estudantes
• Não há auxílio para obtenção de um diploma de Mestrado para aqueles que já o possuem,
a não ser em casos excepcionais
O auxílio é fornecido à estudantes de mestrado, semestralmente, por até 2 anos de estudos.
No entanto, estudantes que necessitem de cursos suplementares ou pré-requisitos podem
receber até um ano extra de auxílio, dependendo do número de cursos necessários.
Atenção:
Alguns programas possuem mensalidades/anuidades mais altas que as mensalidades/
anuidades básicas (estatais) das universidades. Nesses casos, a diferença deverá ser paga
pelo estudante. Estes incluem:
• Instituições de ensino superior não subsidiadas pelo Estado (como o Centro Interdisciplinário em Hertzlia - IDC);
• Programas não subsidiados pelo Estado (como o MBA de um ano da Universidade de Tel Aviv);
• Mestrados lecionados em inglês (como os programas em inglês do Technion e da Escola Rothberg da Universidade Hebraica) e;
• Alguns Hassavot e Cursos Superiores de Tecnologia.
Alguns Mestrados possuem a duração de apenas um ano acadêmico. Nesses casos, os alunos têm direito à dois anos de assistência
(taxas estatais), um ano de assistência será pago no início de seus estudos e o segundo ano, após a conclusão do Mestrado (os
estudantes devem apresentar o comprovante de graduação, bem como prova de pagamento total dos estudos).
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Ainda não chegou aqui? Serviços Pré-Aliá para você
• Para mais informações e aconselhamento sobre opções de estudo em Israel.
• Avaliação de títulos acadêmicos.
• Assessoria pessoal na escolha do programa de absorção mais adequado.
Contate os serviços pré-Aliá do nosso Departamento Acadêmico:
Espanhol e Português: aclat@moia.gov.il tel.02-6214605
Inglês:
aceng@moia.gov.il tel.02-6214693
Francês:
acfr@moia.gov.il
tel.02-6214688
Russo:
acrus@moia.gov.il tel. 02-6214648

O Departamento de Estudantes
para estudantes olim em Israel!
Links úteis

O Departamento de Estudantes – “Minhal Hastudentim”
www.studentsolim.gov.il
Ministério da Aliá e da Integração
www.moia.gov.il
Agência Judaica
www.jewishagency.org
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