
A PPG e a DRI vêm divulgar uma oportunidade relâmpago de bolsa para curso completo de
graduação ou mestrado na China. A bolsa é oferecida pelo Governo da Província de Jiangsu a
candidatos nomeados pelo Governo de Minas Gerais, que por sua vez concedeu à UFV o
direito de fazer uma indicação devido à cooperação da universidade com instituições daquela
província, particularmente a Nanjing Agricultural University e o College of Life Sciences da
Nanjing University. Ambas instituições de excelência internacional como reconhecido em
diferentes ranqueamentos globais.

Datas importantes:

11/04/2021 Prazo final para os candidatos preencherem a ficha de aplicação
e fornecerem os documentos solicitados.

12/04/2021
Seleção interna na UFV de um candidato principal e um suplente
(graduação e/ou mestrado), para ser indicado ao governo de
Minas Gerais.

Até 13/04/2021 Candidatos selecionados devem apresentar exame médico
seguindo diretivas dos representantes chineses

13/04/2021
A UFV indica um candidato principal e um suplente (graduação
e/ou mestrado) ao Governo de Minas Gerais.

15/04/2021 O Governo de Minas Gerais indica os candidatos ao Governo de
Jiangsu para efetivação da bolsa.

Até 20/04/2021
O Governo de Jiangsu verifica as aplicações e emite certificados
de bolsa.

21/04 a 20/05/2021

Candidatos devem submeter aplicações a uma ou mais das 30
instituições de ensino superior indicadas na província de Jiangsu.
Contudo a priorização na seleção pela UFV recairá sobre as
parceiras atuais (i.e., Nanjing Agricultural University e o College
of Life Sciences da Nanjing University).

Até 20/05/2021 Candidatos devem informar ao Governo de Jiangsu a instituição
de sua preferência, dentre aquelas em que foram aceitos.

De 20/05/2021 até início
das aulas:

Obtenção de visto e outros documentos necessários para a
viagem à China.

O início das atividades, ainda neste ano de 2021, depende do calendário da instituição
selecionada.



Benefícios aos selecionados:

● 50.000 RMB por ano se o candidato for realizar curso de graduação. Desse valor,
35.000 são reservados para pagamento das taxas da instituição, alojamento e seguro
médico. 15.000 são concedidos ao estudante para despesas pessoais. O período de
concessão é de 4 anos, neste caso.

● 70.000 RMB por ano se o candidato for realizar curso de mestrado. Desse valor, 45.000
são reservados para pagamento das taxas da instituição, alojamento e seguro médico.
25.000 são concedidos ao estudante para despesas pessoais. O período de concessão
é de 2 a 3 anos, neste caso.

Gastos para obtenção de visto e passagens aéreas não são financiados pelo Governo de
Jiangsu. Negociações estão sendo realizadas para possível concessão de passagem aérea
por parte do Governo de Minas Gerais e da Universidade Federal de Viçosa.

Alguns requisitos importantes que os candidatos devem atender:

● Possuir passaporte válido com no mínimo 6 meses de validade.
● Apresentar resultado de teste de proficiência em Inglês dentro do prazo de validade

(mínimo 80 no TOEFL-iBT ou 6.0 IELTS).

Outros requisitos devem ser verificados no formulário a seguir.

Interessados devem preencher o formulário eletrônico no endereço abaixo, fornecendo
todos os documentos solicitados:

● https://forms.gle/iPYxdhEJSZnuEEk79

OBS:
Um dos documentos solicitados é um formulário de aplicação para bolsa do Governo de
Jiangsu. Nele, o candidato deve explicitar as instituições e programas de sua preferência. Para
indicação pela UFV, será dada preferência aos candidatos que tiverem selecionado as
seguintes instituições:

● Nanjing Agricultural University
● College of Life Sciences da Nanjing University

https://forms.gle/iPYxdhEJSZnuEEk79

