
 

 

Custos:

O programaé subsidiado pelo Minhal HaStudentim e está incluído no período 6
de 3 anos de auxílio. E 2

Despesas adicionais:
As despesas adicionais variam de uma mechiná para outra, mas incluem os
seguintes gastos que devem ser arcados pelos estudantes: Agência Judaica Departamento de
| Taxas de inscrição; Estudantes
= Participacão no curso de preparação para o psicométrico;
" Aluguel nos dormitórios estudantis dos campus universitários ou

pertencentes à Agência Judaica;
"Alimentação, transporte etc.

     
Inscrições e informações adicionais:
" Informações adicionais podem ser obtidas na publicação

“Educación Superior en Israel” em espanhol;
"Àsinscrições para os programas descritos podem ser

efetuadas através do sheliach de alia no Brasil:
São Paulo Rio de Janeiro 2

ך6|: 011 2 Tel: 021. 2256.7177

Fax: 011. 3518.8782 Fax: 021. 2235.4949
E-mail: aliaCallnet.com.br

Minhal HaStudentim em Jerusalém:
Departamento de Estudos Acadêmicos
Departamento para Espanhol e Português
Rehov Hillel, 15.
Tel.: 02.621.4605
Fax: 02.624.2130
E-mail: monikmsQrmoia.gov.il

 

Estudantes em Israel podem contactar os escritórios do Minhal HaStudentim ou os Centros de
Informação da Agência Judaica:
Escritórios do Minhal HaStudentim:
Jerusalém: Tel: 02.621.4605
Tel Aviv: Tel: 03.527.0852
Haifa: Tel: 04.863.1147
Be'er Sheva: Tel: 08.627.2180

Centros de Informação da Agência Judaica:
Jerusalém: Tel: 02.620.2259 / 620.2417
Tel Aviv: Tel: 03.528.0395
Haifa: Tel: 04.851.0351/2
Be'er Sheva: Tel: 08.628.8563

Redação e Edição: Orit Mor Sela - Diretora do Departamento Acadêmico Minhal HaStudentim
Tradução para o português: Karen Benchetrit

Produzido por: Baruch Kostsewa - Diretor
Barbara Meltz-Kahn
Departamento de Marketing e Publicações
Departamento de Imigração e Absorção
Agência Judaica
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Primeira Edição Nosso endereço ha Internet:
Jerusalém, 2001 www.jafi.org.il/aliyah
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PORTUGUÊS 



 

Exvola

-

com.mD- 4):

O PRIMEIRO PASSO - O PASSO CORRETO

Como um estudante definindo o seu futuro em Israel
o primeiro passo é, sem dúvida, muito importante.

O Minhal HaStudentim (Departamento de Estudantes) oferece
uma série de programas de absorção inicial destinados aos
estudantes olim (imigrantes).

Estes programas enfatizam sobretudo a preparação para os
estudos superiores em Israel e um alto nível de ensino de
hebraico. Todos os programas são de responsabilidade do Minhal
HaStudentim e são dirigidos aos estudantes que preenchem os
requisitos para recebimento de auxílio do Minhal HaStudentim.
Os participantes recebem informação e orientação em relação
às futuras possibilidades de estudos em Israel.
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é A” Emek Izre'el

*Kibutz Ein Harod

0 e Universidade de Haifa HAIFA

e Technión

e Universidade de Tel Avivל
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R e Universidade Ben Gurion El sH

  

     

- Universidade Hebraica de Jerusalém

“ Universidade de Tel Aviv

* Universidade Ben Gurion
“ Universidade de Haifa
“ Universidade Bar Ilan
- Technión

Início:
Julho/Agosto: em todas as Universidades;
Janeiro/Fevereiro: somente para aqueles possuidores de um conhecimento prévio em hebraico,
nas Universidades Bar Ilan e de Haifa (além de Julho e Agosto);
Junho e Dezembro no Technión.

Duração da mechiná: Um ano acadêmico (8-11 meses).

Quem necessita e quem não necessita cursar a mechiná?
Necessita cursar a mechiná:
- Estudante que terminou o segundo grau mas o seu diploma não é equivalente ao bagrut

(diploma de estudos secundários israelense). Na América do Sul os diplomas não são
equivalentes ao bagrut;

* Estudante candidato aos estudos em alguma Universidade ou Michlalá que exija o
término da mechiná com êxito como condição para sua admissão.

Não necessita cursar a mechiná:
* Estudante possuidor de diploma equivalente ao bagrut;
* Estudante que cursou com êxito no mínimo dois semestres em alguma Universidade

reconhecida em seu país de origem:
* Estudante possuidor de um primeiro título e que deseja continuar seus estudos para a

obtenção de um segundo título.

Requisitos para Admissão:
* Certificado de conclusão do segundo-grau;
"Examepsicométrico (em algumas Universidades);
* Conhecimento básico de hebraico;
" Exame de matemática (para o Technión e para as áreas científicas e de engenharia em

todas as mechinot. 2

Atencão! =
A das Universidades e Michlalot não exigem como condição para a admissão do estudante
olê que este tenha cursado amechiná. Cursar a mechiná, todavia, aumenta as chances de
admissão nas instituições deensino superior em Israel, uma vez que algumas Universidades
consideram as notas da mechiná junto com os resultados do psicométrico do candidato.

Programa de estudos:
Hebraico acadêmico, inglês, matemática e cursos acadêmicos introdutórios dependendo da
área de estudo escolhida na Mechind.

- Curso de preparação para o psicométrico (condicionado ao número deinscritos em cada

  

ncias sociais, ciências e
“últimas áreasde es na la ao resultado no exame de



  

 

ULPAN KIBUTZ PARA
ESTUDANTES

Programa destinado aos jovens e estudantes
que pretendem cursar seus estudos superiores
em Israel.

Locais de estudo: Kibutz Beit HaShitá
Kibutz Ein Harod

Àאא

  

Início: Fevereiro/Março
Agosto/Setembro

Duração: 5 meses

Programa de estudos:

Experiência única e especial de viver em um kibutz, combinando estudos e trabalho.
Alojamento no kibutz.
Estudos de hebraico: 24 horas semanais.
Trabalho no kibutz: 24 horas semanais.

Custos: US$ 400 (preço por estudante para todo o período).

TAKA: PROGRAMA PRÉ-ACADÊMICO

Programa destinado a:

- Estudantesisentos da mechiná (curso preparatório);
Estudantes que já cursaram no mínimo dois semestres de ensino superior;

* Estudantes inscritos e aceitos em instituições que não exigem a mechiná;
- Estudantes candidatos ao Mestrado.

Locais de estudo: Michlelet Emek Izreel
Michlalá de Ashkelon

Início: Setembro/Outubro
Março/Abril  

 

 
  5 meses

 

220shekalim para participação no programa:
eAlimentação,transporte etc. =

  

Requisitos para Admissão:

Nível intermediário (nível "B”) no exame de hebraico.
Recomenda-se cursaro ulpan alef (primeiro nível) no ulpan preparatório para o TAKA,
no Merkaz Klitá Kalanit (Centro de Absorção Kalanit) em Ashkelon ou no Merkaz Klitá
em Nazareth, ou ainda no ulpan kibutz para estudantes. É possível cursar em outros
ulpanim.

Programa de estudos:

Hebraico avançado,inglês, computação, estatística, matemática, dependendo do local
de estudo.
Curso de preparação para o psicométrico (condicionado ao número deinscritos em cada
idioma e data do exame).  
Alojamento: Mercaz Klitá Kalanit

Mercaz Klitá Nazareth

Custos:

O programa é subsidiado pelo Minhal HaStudentim e não está incluído no período de 3
anos de auxílio.

Despesas adicionais:

Os estudantes devem arcar com as seguintes despesas:

" Aluguel de 330 shekalim por mês;
450 shekalim para participação no curso de preparação para o psicométrico;

 



 

 

TAKA HIGH-TECH JERUSALÉM:

Programa pré-acadêmico preparatório para as carreiras
científicas e de high-tech em Jerusalém.

Programa destinado a:

- Estudantes isentos da mechiná (curso preparatório) que
desejam seguir carreiras científicas ou de high-tech; /

Estudantes que já cursaram no mínimo dois semestres de A
ensino superior em ciências ou engenharia;

Estudantes candidatos ao Mestrado.

Local de estudo: Michlalá Acadêmica Hadassah em Jerusalém

Início: Janeiro/Julho

Duração: 5 meses

Requisitos para Admissão:
Nível intermediário (nível "B”) no exame de hebraico.
Exame de nível em matemática.
E possível cursar o ulpan alef no Ulpan Etzion em Jerusalém, no ulpan kibutz para
estudantes ou em qualquer outro ulpan.

Programa de estudos:
Hebraico avançado, inglês, matemática e computação avançados.
Curso de preparação para o psicométrico (condicionadoao número deinscritos em cada
idioma e data do exame).

Alojamento:
Dormitórios da Agência Judaica em Ramat Beit HaKerem em Jerusalém.

Custos:
O programaé subsidiado pelo Minhal HaStudentim e não está incluído no período de 3
anos de auxílio.

Despesas adicionais:

Os estudantes devem arcar com as seguintes despesas:
- Aluguel de 450 shekalim por mês;
- 450 shekalim para participação no curso de preparação para o psicométrico;
- 220 shekalim para participação no programa;
" Alimentação, transporte etc.    
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PROGRAMA SAPIR: ULPAN E MAIS
Programa destinado aos jovens que terminaram o segundo grau e pretendem cursar a
mechiná.

 

Local de estudo: Michlelet Sapir Sha'ar HaNeguev

Inicio: Janeiro
Junho/Julho

Duração: Ulpanalef ("A"): 4 meses
Programa preparatório: 5 meses

Programa de estudos:
Hebraico (níveis "A" + “B” parainiciantes), inglês, matemática, Introdução à Estatística
e uma matéria acadêmica adicional.
Curso de preparação para o psicométrico (condicionado ao número de inscritos em cada
idioma e data do exame).

Alojamento:
Campus de estudantes Ibim.

Custos:
O programa é subsidiado pelo Minhal HaStudentim e não está incluído no período de 3
anos de auxílio.

Despesas adicionais:
Os estudantes devem arcar com as seguintes despesas:
- Aluguel de 300 shekalim por mês;
- 300 shekalim para participação no curso de preparação para o psicométrico;
" Alimentação, transporte etc.

MECHINÁ PARA OLIM:
A mechináparaolim éum programa pré-acadêmi 0 oferecido pelas seguintes Universidades

ejamestudar o pritr         וס


