
Programa de Bolsas
de Estudo Atração
de Talento para
Graduação ou
Mestrado
128 Bolsas de estudo para estudantes
internacionais de excelência que desejem cursar
Graduação ou Mestrado na Universidade
de Jaén (Espanha).



Modalidades das
Bolsas de Estudo
Modalidade A 
108 Bolsas de Estudo para Graduação1

 • 100% dos gastos de matrícula dos créditos requeridos para a formação completa do programa
  de Graduação 
 • Uma quantia econômica de €2,200 ($2,400 aprox.) anualmente por beneficiário.
 • Cobertura de seguro saúde (doença/hospitalização), repatriação, acidentes e responsabilidade civil 
  durante o período da bolsa. Os beneficiários terão que contratar o seguro individualmente. 
  O pagamento será feito assim que comprovarem a compra do seguro.
 • Cursos de espanhol gratuito para estudantes não originários de países de língua espanhola

Se requer uma nota média mínima de 7 sobre uma escala de 10 pontos.

Modalidade B
20 Bolsas de Estudo para Mestrado1

 • 100% dos gastos de matrícula dos créditos requeridos para a formação completa do programa
  de mestrado3
 • Uma quantia de €3,000 ( $3200 aprox.) anualmente por beneficiário
 • Cobertura de seguro saúde (doença/hospitalização), repatriação, acidentes e responsabilidade civil 
  durante o período da bolsa. Os beneficiários terão que contratar o seguro individualmente. 
  O pagamento será feito assim que comprovarem a compra do seguro.
 • Cursos de espanhol gratuito para estudantes não originários de países de língua espanhola

Se requer uma nota média mínima de 7 sobre uma escala de 10 pontos.

1  67 bolsas (60 da Modalidade A e 7 da Modalidade B) serão reservadas para alunos selecionados da de acordo com os 
critérios dos termos do acordo entre a Universidade de Jaén e os Ministérios da Educação e o Ministério das Relações 
Exteriores da Rússia, Polônia, Brasil e Tunísia.
2 A renovação da bolsa de estudos é feita anualmente, durante os quatro anos do curso de graduação, e dependerá de 
aprovação de no mínimo, 90% dos créditos inscritos anualmente. 
3 Os estudos de mestrado têm geralmente uma duração de um ano. Para mestrados de mais de um ano, a renovação da
bolsa pelo total do ciclo de estudo estará sujeita á a aprovação de no mínimo, 90% dos créditos inscritos anualmente.



Graduação
(4 anos-240 ECTS)

Artes e Humanidades
Graduação em Filologia Hispânica
Graduação em História do Arte
Graduação em Geografia e História

Ciências Experimentais
Graduação em Ciências Ambientais 

Ciências Sociais 
Graduação em Administração e Direção de Empresas (grupo em inglês)
Graduação em Estadística e Empresa
Graduação em Turismo
Graduação em Gestão e Administração Publica
Licenciatura em Turismo
Licenciatura em Relações Laborais e Recursos Humanos

Engenharia
Licenciatura em Engenharia Geomática e Topográfica (Campus Jaén)
Graduação em Engenharia Civil (Campus Linares)
Graduação em Engenharia Mecânica (Campus Linares)
Graduação em Engenharia Elétrica (Campus Jaén)
Graduação em Engenharia Elétrica (Campus Linares)
Graduação em Engenharia Química Industrial (Campus Linares)
Bacharelado em Engenharia de Tecnologia de Mineração (Campus Linares)
Graduação em Engenharia de Recursos Energéticos (Campus Linares)
Licenciatura em Engenharia Telemática (Campus Linares)
Graduação em Engenharia de Telecomunicações (Campus Linares)
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Quais são as opções de cursos
de Graduação e Mestrado?



Mestrado

Engenharia
Engenharia de Telecomunicações (em Inglês) (Campus de Linares)
Engenharia Industrial
Engenharia Geodésica e Geofísica Aplicada
Engenharia de Mineração (Campus de Linares)
Engenharia Geomática e Geoinformação
Segurança Informática
Engenharia Informatica
Engenharia Mecatrônica
Engenharia de Materiais e Construção Sustentável (Campus Linares)
Indústria Conectada (Campus de Linares)
Energia Renovável
Engenharia de Transporte Terrestre e Logística (Campus de Linares)

Ciências da Saúde
Biotecnologia e Biomedicina
Gerontologia: Longevidade, Saúde e Qualidade
Pesquisa e Ensino em Ciências da Atividade Física e Saúde
Pesquisa em Ciências da Saúde

Ciências Sociais
Justiça Criminal e Sistema Penitenciário

Humanidades
• Estudo Avançado em Patrimônio Cultural: História, Arte e Território

* O aluno que recebe a bolsa deve completar todos os estudos de mestrado na Universidade de Jaén.

Os critérios gerais de admissão de cada mestrado deverão ser verificados.



Una vez obtida uma bolsa de estudo para o programa de Graduação,

Como aceder aos estudos de
Graduação na Universidade de Jaén?
Acesso direto para:

Os titulados e tituladas em Bachillerato Europeo (Britânico, Alemão, Francês ou qualquer outro da 
UE ou Bachillerato Internacional), ou em titulação equivalente (Ensino Médio, no Brasil).

Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados membros da União Europeia, assim 
como dos sistemas educativos de China, Principado de Andorra, Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.

Estudantes que tenham cursado estudos superiores parciais estrangeiros ou espanhóis (sempre e 
quando a Universidade de Jaén tenham reconhecido ao menos 30 créditos ECTS) 

Estudiantes com estudos pré-universitários homologáveis aos Títulos de Técnico Superior de 
Ensino Profissional³.

Processo de admissão:
1º Realizar pré-inscrição no curso ao qual foi beneficiado, na plataforma on-line do Distrito Único Universitário,
 procedimento obrigatório de acordo com normativa da Universidade de Jaén e do próprio Distrito Único Universitário
 da Andaluzia.
2º  Formalizar, atendendo o procedimento, prazos e regulamentos estabelecidos, a correspondente matrícula na
 Universidade de Jaén. 

Outros critérios de acesso à Universidade para:

Titulados/as de algum Bachillerato ou equivalente de outros sistemas educativos distintos aos citados
no apartado anterior devem obter convalidação/ homologação do título pelo Ministério de Educação,
Cultura e Esporte da Espanha4,  e cumprir com os critérios de acesso da UJA..

Processo de admissão
1º  Cumprir com os critérios de acesso da Universidade de Jaén
2º Realizar pré-inscrição no curso ao qual foi beneficiado, na plataforma on-line do Distrito Único Universitário, procedimento 
 obrigatório de acordo com normativa da Universidade de Jaén e do próprio Distrito Único Universitário da Andaluzia.
3º Formalizar, atendendo o procedimento, prazos e regulamentos estabelecidos, a correspondente matrícula na Universidade
 de Jaén.

Mais informações em : http://www10.ujaen.es/info-academica

3 O Título deve ser homologado e/ou convalidado para o equivalente espanhol pelo  Ministério de Educação, Cultura e Esporte da Espanha. 
Mais informações :  http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos.html

4 Para convalidações / homologações  contatar as seguintes entidades: Na Espanha: Subdireção General de Títulos, Convalidações e 
Homologações. Rua Alcalá, 36, 28071 Madrid. Tel. 902 218 500 (somente para chamadas realizadas dentro da Espanha) e Fax: (+34) 917 018 648.
Outros países: em Oficinas Consulares e Embaixadas da Espanha de qualquer país.
Mais informações na web do Ministério de Educação, Cultura e Esporte. 



Universidad
de Jaén

Inscrição online: 
Graduação:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_f

Mestrado:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_master_f

Datas importantes:
Cadastro:

Até o 5 de abril 2022

Resultado final: 20 de maio 2022

Mais informação em:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/

Dados de Contacto:
Escritório de Relações Internacionais
Universidad de Jaén
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén (España)
Email: talento@ujaen.es
Telefone: +34 953 213 480

www.ujaen.es


