
Programa de 
Atracção de 
Talentos para 
Estudos de 
Bacharelato 
e Mestrado
105 Bolsas de estudo para excelente 
internacional estudantes que desejem estudar 
um Bacharelato ou Mestrado Licenciatura na 
Universidade de Jaén (Espanha)



Descrição das bolsas de estudo
75 BOLSAS DE ESTUDO PARA ESTUDOS DE LICENCIATURA
Modalidade A (50 bolsas de estudo)
• 100% das propinas para todo o programa de licenciatura escolhido².
• Uma bolsa de 2.200 euros (USD 2.400 aproximadamente) por ano e por candidato.
• Seguro de saúde (doença/hospitalização), repatriamento, acidentes e responsabilidade civil durante
o período da bolsa de estudo.
• Cursos de espanhol gratuitos para estudantes não falantes de espanhol.

Modalidade B (25 bolsas de estudo)
• 100% das propinas para todo o programa de licenciatura escolhido².
• Cursos de espanhol gratuitos para estudantes não falantes de espanhol.

Os estudantes devem ter uma média mínima de 8 de uma escala de 10.

30 BOLSAS DE ESTUDO PARA ESTUDOS DE MESTRADO
Modalidade A (20 bolsas de estudo)
• 100% das propinas de todo o mestrado³.
• Uma bolsa de 3.000 euros (USD 3.200 aproximadamente) por ano e por candidato.
• Seguro de saúde (doença/hospitalização), repatriamento, acidentes e responsabilidade civil durante
o período da bolsa de estudo.
• Cursos de espanhol gratuitos para estudantes não falantes de espanhol.

Modalidade B (10 bolsas de estudo)
• 100% das propinas de todo o mestrado³.
• Cursos de espanhol gratuitos para estudantes não falantes de espanhol.

Os estudantes devem ter uma média mínima de 8 de uma escala de 10.

1 44 bolsas de estudo (37 na modalidade A e 7 para mestrado na modalidade A) são reservadas para estudantes 
seleccionados nos termos do acordos com o Ministério da Educação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros na Rússia, 
Polónia, Brasil, Tunísia e Bulgária, e 2 vagas para estudantes que tenham aprovado o Exame Nacional do Ensino Secundário 
(ENEM) do Brasil.
2 É renovável por um total de quatro anos de estudos de graduação e está sujeito à aprovação de 90% dos créditos anualmente 
inscritos.
3 Os programas de mestrado têm geralmente um ano de estudo a tempo inteiro. Durante 2 anos de mestrado, a renovação da 
bolsa de estudo está sujeita à aprovação de pelo menos 90% dos créditos anualmente matriculados.



Bacharelatos
(4 anos-240 ECTS)

Artes e Humanidades
Licenciatura em Estudos Espanhóis
Licenciatura em História da Arte
Ba Licenciatura em Geografia e História
Ba Licenciatura em Arqueologia

Ciências experimentais
Licenciatura em Ciências Ambientais

Ciências Sociais
Licenciatura em Administração e Gestão de 
Empresas (grupo em inglês)
Licenciatura em Estatística e Negócios
Licenciatura em Turismo
Licenciatura em Gestão da Administração Pública

Engenharia
Licenciatura em Geomática e Engenharia Topográfica (Campus de Jaén)
Licenciatura em Engenharia Civil (Campus de Linares)
Licenciatura em Engenharia Mecânica (Campus de Linares)
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica (Campus de Jaén)
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica (Campus de Linares)
Licenciatura em Engenharia Química Industrial (Campus de Linares)
Licenciatura em Engenharia de Tecnologias de Minas (Campus de Linares)
Licenciatura em Engenharia de Recursos Energéticos (Campus de Linares)
Licenciatura em Engenharia Telemática (Campus de Linares)
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Que solteiro/mestre
Os programas são elegíveis?

Bolsas de estudo
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(Taxa de matrícula)

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

2
2
2
1
1
2
2
2
1



Mestrado

               

Ciências experimentais
Mestrado em Análise, Conservação e Restauro de Física e Biótica
Componentes de Habitats
Mestrado em Química Aplicada*

Ciências da Saúde
Mestrado em Investigação em Ciências da Saúde

Engenharia e Arquitectura
Engenharia de Telecomunicações (em inglês) (Campus de Linares)
Engenharia Industrial
Engenharia Geodésica e Geofísica Aplicada
Engenharia de Minas (Campus de Linares)
Geomática e Engenharia de Geoinformação
Segurança Informática
Engenharia Informática
Engenharia Mecatrónica
Engenharia de Materiais e Construção Sustentável (Campus de Linares)
Indústria ligada (Campus de Linares)
Energias Renováveis
Engenharia de Transportes Terrestres e Logística (Campus de Linares)

Ciências Sociais 
Justiça Criminal e Sistema Prisional 

Humanidades
Conhecimento, Gestão e Divulgação do Património Artístico Espanhol
Estudo Avançado em Património Cultural: História, Arte e Território 

*O estudante beneficiário da bolsa deve frequentar todos os estudos de mestrado na Universidade de Jaén.

Recomenda-se a verificação dos critérios gerais de admissão para cada Mestrado.

(1 ano - 60 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)

(1 ano - 60 ECTS)

(1,5 anos - 90 ECTS)
(2 anos - 120 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)
(1,5 anos - 90 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)
(2 anos - 90 ECTS)
(2 anos - 90 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)
(1 ano - 60 ECTS)

(1 ano - 60 ECTS)

(1 ano - 60 ECTS) 
(1 ano - 60 ECTS) 



Obtenção de uma bolsa de estudo para a obtenção de uma licenciatura,

Como aceder ao
Universidade de Jaén?
Admissão directa para:

Diplomados do Bacharelato Europeu (britânico, alemão, francês, ou qualquer outra qualificação da UE) ou 
do Bacharelato Internacional ou qualificação equivalente.

Estudantes provenientes dos sistemas educativos dos estados membros da União Europeia, assim como 
dos sistemas educativos da China, Principado de Andorra, Principado de Andorra, assim como dos 
sistemas educativos da China, Principado de Andorra, Islândia, Noruega, Suíça, Liechtenstein e 
Liechtenstein.

Estudantes que tenham concluído estudos superiores parciais no estrangeiro ou em Espanha (desde que 
a Universidade de Jaén tenha reconhecido
quando a Universidade de Jaén tiver reconhecido pelo menos 30 créditos ECTS).

Estudantes com estudos pré-universitários homologados a Títulos Técnicos Superiores de Formação 
Profissional4. Formação Profissional4.

Processo de admissão:
1º Fazer a pré-inscrição no grau em que foi beneficiário, na plataforma on-line do Distrito Único.
Este procedimento é obrigatório de acordo com os regulamentos da Universidade de Jaén e do Distrito Único Universitário da 
Andaluzia.
2º Formalizar, de acordo com os procedimentos, prazos e regulamentos estabelecidos, a matrícula correspondente na 
Universidade de Jaén.

Outros critérios para o acesso à Universidade para:

Os diplomados de um Bacharelato ou equivalente de outros sistemas educativos que não os mencionados 
na secção anterior, devem obter a validação/homologação do diploma pelo Ministério da Educação, Cultura 
e Desporto de Espanha5, e cumprir os critérios de acesso à Universidade de Jaén.

Processo de admissão:
1º Cumprir os critérios de acesso à Universidade de Jaén.
2º Faça a pré-inscrição no grau em que foi beneficiário, na plataforma on-line do Distrito Universitário Único.
Este procedimento é obrigatório de acordo com os regulamentos da Universidade de Jaén e do Distrito Universitário Único da 
Andaluzia.
3º Formalizar, de acordo com os procedimentos, prazos e regulamentos estabelecidos, a matrícula correspondente na 
Universidade de Jaén.

Mais informações em: https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja

4 O diploma deve ser homologado e/ou validado pelo equivalente espanhol pelo Ministério espanhol da Educação, Cultura e Desporto.
5 Para validações/homologações, contactar as seguintes entidades: Em Espanha: Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y 
Homologaciones. Calle Alcalá 36, 28071 Madrid. Tel. 902218500 (apenas chamadas dentro de Espanha) e fax (+34) 917018648.
Outros países: nos gabinetes consulares e embaixadas espanholas em qualquer país.
Mais informações no website do Ministério da Educação, Cultura e Desporto.



Registo em linha:

Datas importantes:
Data limite para a inscrição: até Março.
Consultar chamada para datas exactas.

Resultado final: Maio-Junho.
Consultar chamada para datas exactas.

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

Informação de contacto
Gabinete de Relações Internacionais
Universidade de Jaén
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén (Espanha)
Email: talento@ujaen.es
Telefone: +34 953 213 480

www.ujaen.es
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