Bolsas de estudo do ICCR no “Programa de Bolsas de Estudo do ICCR para
Cultura Indiana” (A1209) para estudo a cultura indiana, como dança, música,
teatro, artes cênicas, escultura, idiomas nativos, culinária indiana etc. para o
ano letivo de 2021-22
O Consulado Geral da Índia em São Paulo tem o prazer de anunciar que o
Conselho Indiano para Relações Culturais (ICCR) está oferecendo 100 bolsas de
estudo no "Programa de Bolsas de Estudo do ICCR para Cultura Indiana "
(A1209) em universidades e institutos indianos para o ano letivo de 2021- 22. O
Programa de Bolsas de Estudo de Cultura Indiana do ICCR" cobre amplos
aspectos da cultura indiana e não se limita apenas à dança e a música, mas também
inclui artes cênicas, teatro, escultura, culinária indiana, etc.
i) As inscrições de estudantes interessados para o ano letivo de 2021-22 podem

ser
feitas
online
pelo
portal
de
bolsas
ICCR
A2A
http://a2ascholarships.iccr.gov.in . A data limite para o envio da inscrição
é 30 de abril de 2021. Até o dia 25 de junho de 2021, as universidades
interessadas informarão se as inscrições foram aceitas ou rejeitadas.
ii) Os candidatos devem ser maiores de idade no momento da admissão nas
universidades/institutos indianos. O limite máximo de idade é de 30 anos.
Menores de 18 anos não podem se inscrever.
iii)

Os alunos podem se inscrever em universidades/institutos renomados que
estão listados no Portal de Bolsas A2A do ICCR. As candidaturas devem ser
enviadas diretamente pelos alunos às respetivas universidades por eles
selecionadas.

iv)

Os candidatos podem se inscrever em até 5 universidades/institutos na
ordem de sua preferência de estudo. A admissão, na medida do possível,
será feita de acordo com a preferência do candidato. No entanto, pode
haver uma situação em que os alunos não consigam admissão em suas
Universidades/Institutos preferidos, devido ao número limitado de vagas

oferecidas. Os alunos devem estar preparados para receber a admissão
em qualquer uma de suas cinco instituições escolhidas.
v) Os candidatos devem enviar uma redação de 500 palavras redigida em inglês
para verificação de proficiência no idioma. Os candidatos também podem
enviar seus testes de proficiência TOFEL / IELTS etc., se os tiverem.
Dependendo das exigências do instituto, o aluno poderá ter de apresentar
documentos e provas de conhecimentos adicionais na área específica de
dança, música, teatro, arte etc., para a bolsa. Os candidatos devem
consultar cuidadosamente o site do instituto na Internet para requisitos
adicionais. Estão sendo tomadas providências para que as
universidades/institutos conduzam entrevistas online com os candidatos,
se possível.
vi)

O pagamento das bolsas aos alunos selecionados será feito por meio do
Sistema de Gestão das Finanças Públicas (PFMS), ou seja, transferência
direta dos benefícios.

vii)

As diretrizes de todos os programas estão disponíveis no Portal.
Aconselhamos aos candidatos que visitem os sites e páginas das
universidades/institutos e fazer uma pesquisa completa dos cursos
oferecidos, critérios de elegibilidade e informações gerais sobre as
universidades/institutos antes de se inscreverem. Os alunos devem
certificar-se de que são elegíveis para o curso e cumprem os critérios de
elegibilidade e devem apresentar a documentação pertinente, exigida
pelas universidades, além dos certificados básicos mencionados no
formulário de candidatura. Devem sempre consultar o Manual de
Universidades, o site da Comissão de Bolsas Universitárias e o site da
universidade/instituto em questão para os critérios de elegibilidade etc.

viii)

Alunos selecionados receberão uma passagem aérea de ida e volta em
classe econômica para o aeroporto mais próximo e uma passagem de 3ª
classe em trem com ar-condicionado para o local de estudo, caso
necessário.

ix)

Os candidatos devem ter em mente que plano de saúde pessoal é um
requisito obrigatório para a obtenção de uma bolsa de estudos do ICCR. É
obrigatório que todos os alunos bolsistas do ICCR adquiram uma apólice

de plano de saúde obrigatório no valor mínimo garantido de cinco Lakhs
indianos, o que equivale a $ 6.800 por ano. Os candidatos são informados
de que, ao viajar para a Índia, eles devem ter cobertura de seguro médico
por conta própria antes da viagem ou imediatamente após sua chegada à
Índia. Os alunos podem adquirir o plano de saúde de qualquer seguradora
de sua escolha, porém, para facilitar, o Portal A2A conta com duas
seguradoras como referência. Os padrões médicos revisados do ICCR
podem ser vistos no Portal A2A.
x) Aconselha-se aos candidatos que se familiarizem com o instituto de ensino e
com as condições de vida do local de estudo de sua escolha. O Consulado
fornecerá assistência e orientação sobre os vários aspectos da vida e dos
estudos na Índia, se necessário.
xi)

Deve-se observar que o ICCR pode alterar algumas disposições sobre
bolsas de estudo de tempos em tempos e cabe aos alunos aceitar os
padrões revisados

xii)

Os alunos podem preferir ficar na acomodação da instituição, se
disponíveis, para fins de segurança. No entanto, os alunos podem ficar em
acomodação particular se o instituto não oferecer instalações de albergue.

xiii)

Orientações detalhadas sobre o processo de inscrição para bolsas do ICCR
estão online no Portal ‘A2A’ e os procedimentos e regras que o regem são
dados em www.a2ascholarships.iccr.gov.in

xiv)

Para maiores esclarecimento, a Sra. Puja Kaushik, Diretora do Centro
Cultural Swami Vivekananda, Consulado Geral da Índia, São Paulo, pode
ser contatada pelo e-mail: icc.saopaulo@mea.gov.in

