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Se você terminou os seus estudos secundários e está
tentando encontrar o seu próprio caminho. Se você
considera a possiblidade de começar uma carreira
universitária em Israel, e se sua idade é entre 17,5 €
19 anos, ATID — futuro em hebraico — é o primeiro passo
necessário para ingressar no mundo universitário.

O término dos estudos secundários é o requisito básico
para o ingresso nas universidades e nos Institutos de
Educação Superior em Israel, no entanto, na maioria
das vezes é necessário cursar a mechiná (curso
preparatório) e prestar um exame psicométrico.

Osprimeiros passos da absorção são decisivos para a
realização e o êxito de seus objetivos pessoais. ATID
proporcionará os elementos necessários para a sua
integração à sociedade israelense, à mechiná e ao
sistema de Educação Superior em Israel.

ATID

Duração: 6 meses

Local: Mercaz Klitá (Centro de Absorção) Kfar Saba
(30 minutos de Tel Aviv).

Programa de estudos:

& Hebraico, contando com

profissionais especializados

do Ministério da Educação

Inglês

Matemática

Computaçãoe Internet

História Judaica e

Osparticipantes que terminarem com êxito o programa,
terão acesso a um curso subsidiado de preparação para
o Exame Psicométrico durante o período da Mechiná.

ATID....Fora dasai

O Seminário no Beit HaTfutsot (A Casa das Diaspóras),
o Seminário Regional (Passado e Presente, com vistas
ao futuro de desenvolvimento regional), os passeios
para o norte e sul de Israel, as visitas à Jerusalém e as
atividades extracurriculares (Atualidades, Sionismo e
Sociedade, Diferenças Culturais, participações em
eventose festividades organizadas pelo Mercaz Klitá)
são exemplos das várias atividades que serão parte do
programa de estudos , ampliando a bagagem intelectual
do participante e facilitando a sua absorção e integração
à sociedade.

    

  



ATID

Você terá à sua disposição várias atividades que te
permitirão conhecer e estar em contacto com jovens
de diversas partes do mundo que também estão em
seus primeiros passos em Israel.
O Mercaz Klitá conta com discoteca, danças folclóricas,
ginástica aeróbica, videoteca, futebol, ginásio etc.

  

  

  

      

  

  

  

ATID

& 'Ogrupo: Chegar em Israel com um grupo de
jovens com os quais você compartirá momentos de
alegria e de tristeza, festejos e nostalgias, sucessos e
tropeços, enriquecerá e fortalecerá as suas amizades
durante os seus primeiros mesesno país.

& Aequipe profissional: A equipe profissional do
Mercaz Klitá é formada por seu Diretor, Assistente
Social, Coordenador de Atividades Culturais,
Responsável do Centro, Madrich e pessoal de
manutenção, e oferecerá seus serviços e muita atenção
aos participantes do programa.

& Acorientação: Durante todo o programa o Minhal
HaStudentim (Departamento de Estudantes) oferecerá
aos estudantes a orientação necessária para a posterior
incorporação ao sistema de Educação Superior de
Israel. O Minhal HaStudentim é constituído por uma
equipe de profissionais e também ajuda o estudante
durante o processo de admissão às Universidades e
Institutos de Educação Superior em Israel.

& O acompanhamento profissional: Além da
equipe profissional do Mercaz Klitá os participantes
contarão com orientação e assistência psicológica
durante todo o programa.

 

  



 

PROGRAMA“ATID”

₪ O programa é destinado a participantes da América
Latina que finalizaram os estudos secundários e não estão
cursando estudos superiores. Os participantes deverão ter
a idade de 17,5 a 19 anos na data da sua chegada em Israel.

& Quem já cursou estudos superiores poderá receber
informações adicionais nos escritórios da Agência Judaica.

& Os candidatos deverão preencher todos os requisitos
exigidos para a Aliá e viajar para Israel com status de Olê,
e sem seus pais. Quem possui outro tipo de status deverá
receber autorização prévia de Israel para participar do
programa.

₪ Osparticipantes receberão do Ministério de Absorção
a Sal Klitá (Cesta de Absorção) durante os 12 primeiros
meses. Osparticipantes estarão isentos de pagaro aluguel
no Mercaz Klitá durante os primeiros três meses.A partir do
quarto mês será cobrado um aluguel mensal.

& Durante todo o programa os estudantes terão o almoço
completo pago, sem nenhum custo, devendo arcar com os
gastos das outras refeições diárias

₪ Os apartamentos serão compartihados por duas ou
três pessoas e serão compostos de um quarto, uma pequena
cozinha e um banheiro. No Mercaz Klita há máquinas de
lavar e secar roupa; cada participante deverá arcar com os
gastos correspondentes.

Atenção:
É mportante destacar que ATID é um programa cujo objetivo
é preparar o jovem para ingressar em um dosInstitutos de
Educação Superior em Israel. Cadajovem deverá, portanto
preencher as exigências do programa não somente em
relação ao curriculum das aulas como também em relação
àsatividades extra-curriculares, e deverá respeitar as normas

estabelecidas pelo Merkaz Klitá.
Cada participante receberá estas normasjunto com a ficha
de inscrição.

Condições de admissão:
O candidato e seus pais deverão comparecer a umaentrevista
pessoal. O candidato deverá se submeter a examesespeciais
de admissão que incluirão compreensão de texto, inglês e um
exame psicotécnico.

Calendário:

Exames de admissão: Outubro de 2001

Resultados e resposta: Durante o mês de novembro de 2001

Início do programa: Janeiro de 2002

Final do programa: Fim de Julho de 2002

Início da Mechiná Universitária: Início de Agosto de 2002
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