Russian Scholarship Project
Association "Global
Universities"

Bolsas
GlobalUni
Mestrado

Sobre
a GlobalUni

Open Doors Russian Scholarship Project é um
projeto internacional que oferece a
oportunidade de se inscrever em um
programa de mestrado gratuito nas principais
universidades da Rússia.

Entenda
a Olimpíada

A Olimpíada

foi desenvolvida por acadêmicos russos e apoiado pelo

Ministério da Educação e Ciência da Federação Russa.

A Olimpíada é organizada em duas rodadas, ambas as rodadas são realizadas
online.

Você pode aplicar a sua inscrição para várias áreas de estudos.

A Olimpíada é organizada pela GlobalUni, em colaboração com o Ministério da
Educação e Ciência da Federação Russa.

A competição é destinada aos estudantes estrangeiros que almejam cursar um
programa de mestrado na Rússia.

Os vencedores (as) da competição recebem uma admissão gratuita em qualquer
universidade russa, sem a necessidade de exames de admissão.

Você poderá aplicar para o ensino em língua inglesa ou russa, dependendo do
programa de mestrado escolhido e da universidade.

A participação está aberta aos graduados com um bacharelado ou um grau de
especialista de qualquer universidade do mundo.

Atenção, não confunda as seguintes situações: os métodos e a distribuição
das bolsas são completamente diferentes do sistema tradicional de bolsas.
No sistema tradicional a seleção é realizada pelo consulado russo no Brasil.

Os motivos
A relação histórica entre Brasil e Rússia é de alto nível no campo político e na
cooperação científica.

Para estreitar as relações entre os dois países, a Rússia oferece bolsas de
estudos para brasileiros. O intuito é contribuir para o enriquecimento mútuo
das sociedades.

A troca de experiências e as diferentes visões de mundo, são os objetivos do
programa de bolsas.

Relações
Internacionais
Internacionalista
Com duração de 2 anos, o curso de mestrado em
Relações Internacionais na Rússia é multidisciplinar,
dividido em 5 pilares (Ciência Política, Economia,
Relações Internacionais, Direito e Negócios
Internacionais).

Mestrado
em inglês
Bolsas para RI na FEFU
Vladivostok

Continuar os seus estudos no exterior nunca
esteve tão próximo.
Debates, ensaios e entre outras atividades
A Universidade Federal do Extremo Oriente ou em

são praticadas com o intuito de despertar a

inglês Far Eastern Federal University (FEFU) em

capacidade dos futuros mestres.

parceria com a GlobalUni oferece bolsas integrais
para estudantes estrangeiros.

Diferentemente do método tradicional, o
processo da GlobalUni é mais simples e

O curso de mestrado em Relações Internacionais
com duração de 2 anos é integralmente
ministrado em inglês.

inicialmente requer apenas um passaporte.

As inscrições estarão abertas a partir do
A Fiodor Assessoria Estudantil está em contato
dia 1.
pessoal permanente com a diretoria da FEFU e

º de novembro e se encerrarão as 23h59

(GMT) do dia 31 de janeiro.
buscará atender as necessidades dos seus
Porém você já pode se inscrever no site da
estudantes.
Fiodor.

Cursos em russo
outros Mestrados oferecidos pela GlobalUni

Administração Estadual e Municipal (38.04.04)
Administração Estadual e Municipal (Programa População e Desenvolvimento)
(38.04.04)
Agronomia (35.04.04)
Alta tecnologia e Inovação Econômica (27.04.07)
Análise e Controle de Sistema (27.04.03)
Arquitetura Paisagista (35.04.09)
Artes e Ciências Humanas (50.04.01)
Balística e Aero Hidrodinâmica (24.04.03)
Biologia (06.04.01)
Biotecnologia (19.04.01)
Ciência da Computação Aplicada (09.04.03)

Ciência do Solo Agrícola (06.04.02)
Ciência Política (41.04.04)
Ciências do Solo (21.04.02)
Design e Tecnologia de Dispositivos Eletrônicos (11.04.03)
Ecologia e Gestão de Recursos Naturais (05.04.06)
Economia (38.04.01)
Educação Psicológica e Pedagógica (44.04.02)
Eletrônica e Nanoeletrônica (11.04.04)
Engenharia Civil (08.04.01)
Engenharia da Computação (09.04.01)
Engenharia de Energia Elétrica (13.04.02)
Engenharia de Energia Nuclear e Física Térmica (14.04.01)
Engenharia de Petróleo e Gás (21.04.01)
Engenharia de Potência Térmica e Engenharia de Aquecimento (13.04.01)
Engenharia de Projeto e Tecnologia de Instrumentação Eletrônica (11.04.03)

Engenharia de Software (09.04.04)
Engenharia de Usinas (13.04.03)
Engenharia e Suporte Tecnológico para Produções de Máquinas (15.04.05)
Engenharia Laser e Tecnologia Laser (12.04.05)
Engenharia Mecânica (15.04.01)
Engenharia Óptica (12.04.02)
Engenharia Radiofísica (11.04.01)
Estatísticas (01.04.05)
Estudos Estrangeiros (41.04.01)
Estudos Jurídicos (40.04.01)
Filologia (45.04.01)
Filosofia (47.04.01)
Finanças e Crédito (38.04.08)
Física (03.04.02)
Física Aplicada (15.04.05)
Física Nuclear e Tecnologias (14.04.02)

Fotônica e Informática Óptica (12.04.03)
Geodésia e Sensoriamento Remoto (21.04.03)
Geologia (05.04.01)
Gestão (38.04.02)
Gestão de Recursos Humanos (38.04.03)
Gestão Técnica de Sistemas (27.04.04)
História (46.04.01)
Informática Fundamental e TI (02.04.02)
Jornalismo (42.04.02)
Linguística (45.04.02)
Lingüística Fundamental e Aplicada (45.04.03)
Logística (23.04.02)
Máquinas e Equipamentos Tecnológicos (15.04.02)
Matemática (01.04.01)
Matemática Aplicada (01.04.04)

Matemática Aplicada e Física (03.04.01)
Matemática Aplicada e Informática (01.04.02)
Mecânica Aplicada (15.04.03)
Mecânica e Simulação Matemática (01.04.03)
Nanomaterial (28.04.03)
Nanotecnologias e Tecnologia de Microsistemas (28.04.01)
Operação de Máquinas e Complexos de Transporte e Tecnológicos (23.04.03)
Orientação, Navegação e Controle (24.04.02)
Plasma de Alta Tecnologia e Usinas de Energia (16.04.02)
Processos Tecnológicos e Automação de Produção (15.04.04)
Psicologia (37.04.01)
Publicidade (42.04.03)
Química (04.04.01)
Química, Física e Mecânica dos Materiais (04.04.02)

Radiofísica (03.04.03)
Relações Internacionais em russo (41.04.06)
Segurança da Informação (10.04.01)
Mecatrônica e Robótica (15.04.06)
Metalurgia (22.04.02)
Sistemas Biotécnicos e Tecnologia (12.04.04)
Sistemas de Informação e Tecnologias (09.04.02)
Sistemas Inteligentes em Humanidades (45.04.04)
Sociologia (39.04.01)
Tecnologia de Instrumentação (12.04.01)
Tecnologia de Materiais (22.04.01)
Tecnologia de Processo de Transporte (23.04.01)
Tecnologias da Informação e Comunicação (11.04.02)
Zootecnia (36.04.02)
Para os cursos em russo, a GlobalUni oferece um preparatório de
língua russa (Faculdade Preparatória) de 10 meses.

Língua russa
Faculdade preparatória
Já incluso na bolsa, o curso preparatório de língua russa (Faculdade
Preparatória), é oferecido para aqueles que almejam cursar o mestrado
em russo.

O curso tem o intuito de preparar você para o mestrado. Muitos dizem
que o curso preparatório tem a duração de um ano, mas isso não é
verdade, o curso tem duração de dez meses.

Na preparatória você estudará a língua russa e disciplinas direcionadas
para a sua área.

Entendendo melhor
a FP
Diferentemente do curso pago, em que o estudante precisará obter o
certificado de língua russa para ingressar no mestrado (situação não
aplicável para quem estudará em inglês), na bolsa a sua vaga na
graduação já está garantida.

Porém a cobrança por resultados positivos no mestrado será mais
acentuada se comparada aos cursos pagos.

Áreas
direcionadas
O curso é ministrado dentro da própria universidade que concede
a bolsa e em período integral de segunda à sexta-feira,
podendo ter aulas aos sábados.

As disciplinas estudas são separadas por áreas de estudo, entenda a
seguir.

HUMANAS (RELAÇÕES
INTERNACIONAIS, CIÊNCIA POLÍTICA,
DIREITO, FILOSOFIA, CIÊNCIAS
SOCIAIS E SIMILARES)
Disciplinas estudas na FP
Língua russa
Literatura russa
Cultura rusa
História
Estudos sociais
Geografia

Duração do curso
10 meses (com início sempre em setembro)

Carga horária estimada
1.192 horas

MANAGER (CURSO VOLTADO
ESPECIFICAMENTE PARA QUEM
ALMEJA ESTUDAR ADMINISTRAÇÃO,
BUSINESS, ECONOMIA E SIMILARES)
Disciplinas estudas na FP
Língua russa
Matemática
História
Estudos sociais
Informática
Geografia econômica

Duração do curso
10 meses (com início sempre em setembro)

Carga horária estimada
1.192 horas

EXATAS (ENGENHARIA E TODAS AS
SUAS ÁREAS, MATEMÁTICA,
TI,CIÊNCIAS NATURAIS, QUÍMICA E
SIMILARES)
Disciplinas estudas na FP
Língua russa
Matemática
Física
Química
Informática
Design Técnico

Duração do curso
10 meses (com início sempre em setembro)

Carga horária estimada
1.192 horas

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (MEDICINA,
EDUCAÇÃO FÍSICA, GENÉTICA,
ZOOLOGIA, BIOLOGIA MOLECULAR,
FISIOTERAPIA, FISIOLOGIA,
FARMÁCIA E SIMILARES)
Disciplinas estudas na FP
Língua russa
Química
Biologia
Física
Matemática

Duração do curso
10 meses (com início em setembro)

Carga horária estimada
1.192 horas

A GlobalUni oferece bolsas apenas para mestrado.
Para outros graus seguiremos o método convencional.

Parceiras
GlobalUni
Universidades oferecidas
Vladivostok
Universidade Federal do

Moscou
Instituto de Física e Tecnologia

Extremo Oriente (FEFU)

Moscou
Escola Superior Universitária

São Petersburgo

de Pesquisa Nacional de

Universidade Politécnica

Economia

Moscou
Universidade Russa da

Kazan
Universidade Federal de Kazan

Amizade dos Povos (RUDN)

Kaliningrado

Krasnoyarsk

Immanuel Kant Baltic

Universidade Federal da

Universidade Federal

Sibéria

Moscou
Universidade Nacional de

Moscou
I.M. Sechenov Primeira

Pesquisa Nuclear MEPhI
Universidade Médica Estatal
(Instituto de Física de
de Moscou
Engenharia)

Chelyabinsk

Tyumen

Universidade Sul de Ural

Universidade de Tyumen

Moscou
Universidade Nacional de

Tomsk
Universidade de Tomsk

Ciência e Tecnologia (MISIS)

Ecaterimburgo

São Petersburgo

Universidade Federal dos Urais

Universidade Eletrotécnica

Nijni Novgorod

Samara

Universidade Lobachevsky de

Universidade Nacional de

Nizhni Novgorod

Pesquisa de Samara

Novosibirsk

Tomsk

Universidade de Novosibirsk

Universidade Politécnica de

(NSU)

Tomsk

Acomodações
Moradia estudantil
A bolsa não alcança a moradia estudantil, que deverá ser paga pelo
próprio estudante.
Talvez você não saiba, mas a moradia estudantil na Rússia é de valor
acessível. O preço médio é de $40 (quarenta dólares) ao mês, já incluso
água, luz e calefação (aquecedor). Geralmente a moradia fica nas
proximidades da universidade.
A FEFU conta com ótimas acomodações.

Veja o Campus da FEFU clicando aqui.

Cobertura
Alcance da bolsa

Mestrado

Curso preparatório
de língua russa

Fiodor
Quem somos
Atitudes sociais estão mudando, a tecnologia está dando um passo enorme a frente e os
países estão começando a olhar além de suas fronteiras. Seguindo o mesmo espírito de
possibilidades infinitas, surge a Fiodor.

Fiodor Assessoria Estudantil,

sediada em Vladivostok na Rússia,

é uma empresa de

assessoramento para brasileiros que querem cursar o ensino superior na Rússia, juntamos
tudo que você precisa e te mostramos exatamente os passos que você tem que seguir
para dar início ao sonho de cursar a carreira que você ama.

Vamos estar com você buscando a melhor forma de te servir, para que se sinta
amparado desde o momento do contato inicial até o momento de ingresso na
universidade.

2,7 BILHÕES
FIODOR

MUNDO

Estima-se que a população global chegue a 7,7 bilhões em 2019, o Grupo
Fiodor tem a capacidade de alcançar 2,7 bilhões. Com representantes no
Brasil , Índia, Mundo Persa e Mundo Árabe, a Fiodor atingiu a maturidade
enquanto alcançava números de crescimento que surpreendiam até as
expectativas do seu CEO e fundador, o brasileiro Saulo Senna.
A sua expansão é uma prova de que nosso projeto foi bem executado desde
sua concepção.E não paramos por aí , em fase embrionária estão a Fiodor
China, EUA e Canadá. Queremos continuar crescendo nos próximos anos e
contar contigo nessa jornada.
Será um prazer oferecer nossos serviços com o nível de excelência que você
merece.

Orçamento
Entenda os valores pagos
Elaboramos um orçamento completo com base na
experiência dos nossos estudantes.

Consta no orçamento: legalização de documentos,
custo de vida, moradia, passagens, assessoria Fiodor
e gastos extras.
Clique aqui para baixar o
orçamento

Conheça as sociais da
Fiodor clicando nos
ícones

Facebook

Instagram

Site Fiodor

/fiodorbrasil

@fiodor_brasil

fiodor.com.br

Site
GlobalUni

Informações de
contato
Endereço de correspondência
Rua: Ulitsa Zhigura 12a, CEP: 690088,
Vladivostok, Primorsky Krai, Russia

Email
contato@fiodor.com.br

Whatsapp
+55 (37) 99974-6408
© 2019 ALL RIGHTS RESERVED FIODOR STUDENT ADVISORY

