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ENSINO SUPERIOREM ISRAEL - 2000
DEPARTAMENTO DE ESTUDANTES

O que estudar?

Onde estudar?

Estas perguntas podem decidir o seu futuro.

Este folheto apresenta, de uma forma concisa, as
possibilidades de estudo em Israel e osprogramasde
absorção que o país oferece para estudantes olim
(imigrantes).

Se voce deseja mais informações recomendamos
consultar a publicação em espanhol “Educación
Superior en Israel”, ou solicitar a assessoria do
Minhal HaStudentim (Departamento de Estudantes).

Ensino Superior em Israel

O sistema de ensino superior em Israel oferece uma
ampla variedade de escolhase inclui:

Universidades e Michlalot (instituições de ensino
superior que conferem título acadêmico) regionais,
tecnológicas, de magistério, de artes etc.

O alto nível do ensino em Israel atrai estudantes de
todas as partes do mundointeressados em continuar
seus estudos no país.

Do B.A. (Bacharelado) até o Doutorado

Os diversos programas de estudo permitem a
obtenção de variados títulos e diplomas profissionais:

Carreiras Acadêmicas: Bacharelado (B.A,):
3-4 anos de estudo
Mestrado (M.A.): 2-3 anos de
estudo Doutorado

 



  

Educação: Docência: 3 anosde estudo B.Ed.
(Bacharel em Educação):4 anos
de estudo

Artes: Título acadêmico: 3-4 anos de
estudo

Diploma profisssional

Tecnológicas: Handasaí(estudos tecnológicos de
terceiro grau):

2 anos de estudo
B.A. em Engenharia: 4 anos de
estudo B.Tech. em Engenharia
Prática: 4 anos de estudo
MA. em Engenharia: 2 anos de
estudo

Enfermagem: Correira Acadêmica: 4 anos de
estudo
Diploma de Enfermagem: 3 anos
de estudo

Estes são somente alguns exemplos.

Requisitos básicos de admissão:

* Diploma de conclusão do segundo-grau.

z Exame psicométrico (para a maioria das

Universidades e Michlalot).

* Conhecimento básico de hebraico e inglês
(para ciências exatas e naturais se exige

também um exame de matemática).

* Para algumas profissões é requisito para

admissão um exame de aptidão e/ou
entrevista pessoal.

O estudante que concluiu o segundo-grau fora de
Israel deve, na maioria das vezes, cursar um ano de

Mechiná (curso preparatório para admissão na
Universidade) e terminá-la com êxito como requisito
para admissão em certas Universidades.

O que é o exame psicométrico?

O principal objetivo do exame psicométrico é
determinar que carreiras o candidato poderá cursar.

O exameé dividido em três partes:

* Raciocínio verbal (lógica das palavras);

= Raciocínio quantitativo (matemática);

* Inglês

O exame psicométrico é constituído de questões de
múltipla escolha e pode ser feito nos seguintes
idiomas: hebraico, inglês, árabe, francês, espanhol e

russo. É possível, ainda, combinar dois idiomas:
inglês e hebraico.

Cada Universidade estabelece a pontuação mínima
requerida para cada carreira, pontuação esta

atualizada anualmente.

Mechiná (ano preparatório para admissão
na Universidade): direito ou dever?

A Universidade Hebraica de Jerusalém, a

Universidade de Tel Aviv, a Universidade de Haifa e
o Technión exigem, como requisito para a admissão

do estudante que concluiu seus estudos secundários
fora de Israel, que curse a mechiná para olim (um
ano acadêmico de estudos) e que seja aprovado.

Às outras Universidades e a maioria das Michlalot
não exigem como condição para a admissão do

  



  

estudante olê que este tenha cursado a mechiná.
Cursar a mechiná, no entanto, aumenta as chances

de sucesso nos próprios estudos.

Necessita cursar a mechiná aquele estudante que
concluiu seus estudos secundários fora de Israel e seu
diploma não é equivalentes ao bagrut israelense,
como por exemplo estudantes olim da América
Latina, dos Estados Unidos, da Africa do Sul e dos

países da ex-União Soviética.

Está isento da mechiná:

« Estudante que cursou seus estudos
secundários em países onde o diploma
equivale ao bagrut israelense (como França,
Inglaterra, Alemanha etc). O histórico escolar
com boletim de notasserá analisado.

«Estudante que tenha cursado no mínimo um
ano acadêmico completo em Universidades
reconhecidas. A fim de serisento o estudante
deverá apresentar o histórico escolar com
boletim de notas.

= Estudante possuidor de um primeiro título e
que deseja continuar seus estudos para a

obtenção de um segundotítulo.

Em todos os casos deve-se verificar as condições de
admissão paraa Instituição desejada.

O que se estuda na Mechiná?

À mechiná universitária oferece as seguintes áreas de
estudo: Humanidades, Ciências Sociais, Ciências

Naturais, Ciências Exatas e Engenharia.

À admissão às diferentes áreas de estudo está
condicionada ao nível de matemática do estudante é
às exigências específicas de cada área.

O programa de estudos inclui: hebraico, inglês,
matemática, história judaica, introdução “a
sociologia, introdução "a economia, alguns cursos
eletivos etc.

O curso de preparação para o exame psicométrico
nos diversos idiomas está condicionado ao número
de inscritos em cada idioma.

À duração da mechiná é de 8 a 11 meses; 35 a 40
horas semanais de estudo.

Às aulas começam, em geral, nos meses de julho e
agosto, e continuam durante o ano acadêmico.

À mechiná do Technión tem duas datas de início:
dezembro/janeiro e junhoyjulho.

À Universidade Bar-llan e a Universidade de Haifa
oferecem uma mechiná mais curta e intensiva que
começa em janeiro/fevereiro, destinada aqueles
estudantes que possuem um alto nível de hebraico6
inglês.

Estudos de pós-graduação para estudantes
que concluíram um B.A. fora deIsrael:

O estudante que possui um BA. de alguma
Universidade fora de Israel e reconhecida em Israel
poderá continuar seus estudos em Israel. As seguintes
possibilidades são oferecidas:

* Mestrado

* Diploma de capacitação

"Título para docente (para quem possui um
primeiro título)

  



  

À admissão aos estudos de pós-graduação está
condicionada aos seguintes requisitos: hebraico,
inglêse as notas do bacharelado.

A duração do Mestrado é, em geral, de 2 anos. Em

alguns casos o estudante deverá cursar um ano de
equivalências para a admissão no Mestrado. Este
ano complementário é subsidiado pelo Minhal
HaStudentim dentro dos 3 anos de subvenção dos
estudos.

Onde estudar hebraico?

Em Israel há dezenas de ulpanim onde se pode
aprender hebraico, recomenda-se porém que os
estudantes estudem hebraico em alguns dos
programas destinados a estudantes olim, uma vez
que o programa de estudos se adequa às exigências
acadêmicas, induindo exames de hebraico
universitários. Os estudos em um vulpan primário
duram entre 5 e 6 meses.

Em que ulpanim se recomenda estudar?

* Ulpan kibbutz para estudantes:  Kibbutz Beit
HaShitá

= Kibbutz Ein Harod

Datas deinício: agosto/setembro

fevereiro/março.

No vulpan kibbutz se combinam os estudos de
hebraico e trabalho no kibbutz.

*  Ulpan pré-TAKA* (Ashkelon)

Datas de início: setembro/outubro fevereiro/

março

*  * À descrição do TAKA está mais adiante.

* Ulpan pré-SAPIR (Michlelet Sapi)

* Datosdeinício: janeiro julho

*  *À descrição do SAPIR está mais adiante.

* Ulpan kaitz (ulpan de verão universitário)

Às Universidades oferecem ulpanim intensivos com a
durade 6 a 8 semanas durante o verão. As datas de
início são geralmente em julho/agosto.

O estudante que foi aceito em alguma Universidade
ou Michlalá para o ano letivo que se inicia após o
ulpan kaitz, seja para o primeiro título ou para
estudos de pós-graduação, tem direito ao subsídio
do Minhal HaStudentim para o ulpan kaitz.

O estudante que estuda na mechiná participa do
ulpan kaitz como parte do programa da mechiná.

O queé o programa SAPIR?

O programa SAPIR é um programa de preparação
para os estudos superiores destinado especialmente
ao estudante olê que tenha concluído recentemente
os seus estudos secundários fora deIsrael.

O programa é composto da seguinte maneira:

*  Ulpan alef (primeiro nível): 4 meses

* Plano de estudos ampliados, no qual se
estuda hebraico, inglês, matemática e cursos

acadêmicos eletivos: 5 meses

O curso de preparação para o exame psicoméfrico

nos diversos idiomas está condicionado ao número

deinscritos em cada idioma.

 



 

O curso de preparação para o exame psicométrico

nos diversos idiomas está condicionado ao número

deinscritos em cada idioma.

Durante os estudos é oferecida ao estudante
assessoria para escolha de seus futuros estudos
superiores.

O estudante deverá arcar com os custos de
inscrição, alojamento estudantil e curso preparatório
para o examepsicométrico.

À subvenção do programa TAKA é suplementar aos
3 anos de auxílio que o Minhal HaStudentim oferece.

O que é o Minhal HaStudentim?

O Minhal HaStudentim é o órgão oficial ligado ao
Ministério da Absorção do Estado de Israel e à
Sochnut (Agência Judaica) responsável 0
absorção dos estudantes olim que chegam em Israel.

O Minhal HaStudentim subsidia e oferece:

"Estudos (3 anos — incluindo o ano da
mechiná).

* Programas de preparação e ulpanim para

estudantes.

"Subsídio parcial de cursos de inglês.

» Cursos de preparação para programas
tecnológicos (nivelamento e adaptação).

* Assessoria e informação sobre estudos em
Israel.

* Aulas de apoio.

= Assistência psicológica individual.

= Atividades sociais, culturais, eventos, passeios,

seminários etc.
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Empréstimosa estudantes.

Madrichim que acompanham e assessoram
os estudantes.

Quem tem o direito de receber o auxílio do

Minhal HaStudentim?

O estudante deve preencher os seguintes requisitos:

Ser olê; katin hozer (“menor que retoma”:
cidadão israelense que saiu de Israel antes de
completar 14 anos e retorna a Israel); ezrach
olê (filho de israelense, nascido no exterior,
que retorna a Israel).

Possuir bagrut ou diploma de conclusão dos
estudos secundários fora de Israel que lhe
permita iniciar os estudos superiores em seu

país de origem.

Começar seus estudos superiores dentro dos
36 primeiros meses desde que recebeu seu
status de olê, e concluí-los dentro dos 7 anos

e meio posteriores. O período de serviço
militar no Tzahal (Exército de Israel) não está
incluído neste prazo.

Requisitos de idade:

Mechiná: até 23 anos de idade no dia do

início dos estudos.

B.A.: até 27 anos de idade no dia do início

dos estudos.

Mestrado ou Diploma de Capacitação: até
30 anos de idade no dia do início dos
estudos.

 



  

=  Handosaí: até 28 anos de idade no dia do
início dos estudos.

Regras para quem permanece em Israel
como turista:

* Quem tiver permanecido em Israel com status
de turista por um período de até 3 anos
seguidos ou acumulados terá direito ao
auxílio do Minhal HaStudentim para o
pagamento de 3 anos de estudo.

* Quem tiver permanecido em Israel com status
de turista por um período de entre 3 a 5 anos
seguidos ou acumulados terá direito ao
auxílio do Minhal HaStudentim para o
pagamento de 1 ano de estudos, sob q

condição de iniciá-los nos 36 primeiros meses
desde que recebeuo status de olê,

Regras para quem concluiu seus estudos
secundários em Israel:

* Quem tiver estudado até 2 anos e meio em
Israel e concluído o secundário no país
poderá receber o auxílio do Minhal
HaStudentim para o pagamento de 2 anos
de seus estudos superiores.

* Quemtiver estudado até 1 ano e meio em
Israel e concluído o secundário no país
poderá receber o auxílio do Minhal
HaStudentim para o pagamento de 3 anos
de seus estudossuperiores.

* Quem tiver estudado em algum programa
especial, como “Bagrut em outro idioma” ou
no programa “Zohar”, e tiver estudado até 3

anos do secundário, terá direito ao auxílio do
Minhal HaStudentim para o pagamento de 2
anos de seus estudos superiores.

Condições Acadêmicas:

= Os estudos deverão ser fetos em

Universidades ou Michlalot reconhecidas e

autorizadas pelo Minhal HaStudentim.

* Estudos acadêmicos regulares (não somente
como ouvinte).

= Ser aprovado no ano em curso como
condição para receber auxílio no ano
posterior.

* Não é oferecido auxílio para a obtenção de
um mesmo título obtido anteriormente em

Israel ou fora de Israel.

* Não é oferecido auxílio para o Doutorado.

Obrigações do estudante: Shachak (Serviço
Social Comunitário)

O estudante que recebe auxílio do Minhal
HaStudentim deverá compromete-se, em seu

terceiro ano de estudos, a prestar 120 horas anuais
(4 horas semanais) de serviços comunitários e sociais
voluntários.

Alojamento durante os estudos:

À maioria dos estudantes apoiados pelo Minhal
HaStudentim estão em Israel sem as famílias. O
Minhal HaStudentim dá prioridade, em relação aos
dormitórios estudantis, aos estudantes da mechiná e



  

do primeiro ano de estudos, de acordo com a
disponibilidade.

Às possibilidades de alojamento do estudante são:

"Alojamento em Mercaz Klitá da Sochnut.

* Dormitório estudantil nas Universidades.

= Aluguel de apartamento.

"Morar com parentes.

Todo jovem que se encontra em Israel sem seus pais
tem direito ao auxílio governamental para moradia
(no valor de 250 shekalim, atualizado em fevereiro

de 2000). O resto dos gastos são por conta do
estudante.

Despesas porconta do estudante:

O Minhal HaStudentim oferece subsídio somente
para o pagamento dos estudos. O estudante deverá
arcar com as seguintes despesas:

= Inscrições, livros, material de estudo etc.

* Cursos complementares de apoio acadêmico.

= Repetição de um ano de estudos por haver
sido reprovado ou por mudarde carreira.

= Despesas diárias.

= Aluguel.

Em algumas Michlalot o custo dos estudos é superior
ao estipulado pelo Minhal HaStudentim. Nestes
casos cabe ao estudante pagara diferença.

Conselhosúteis:

Antes de tomar qualquer decisão recomenda-
se buscar a assessoria dos representantes do
Minhal HaStudentim.

Verificar se a Universidade ou Michlalá e a

carreira escolhidas são reconhecidas e

subsidiados pelo Minhal HaStudentim.

Recomenda-se providenciar os seguintes
documentos e fazer cópias dos mesmos:
documentos pessoais; certificados de estudos;

teudat olê (documento do olê); passaporte;
cata de 0660660 e inscrição da
Universidade; documentos do Exército (de
Israel e fora de Israel).

Se o estudante se encontra fora deIsrael pode
procurar o sheliach (representante) da
Sochnut para informações adicionais e para
dar início aos procedimentos de inscrição
junto ao Minhal HaStudentim.

E recomendável inscrever-se em várias

Universidades ou Michlalot, a fim de

aumentaras possibilidades de admissão.

Recomenda-se verificar minuciosamente todas

as possibilidades de estudos na área
desejada.

Recomenda-se começar a estudar hebraico
em seu país de origem.

Em alguns casos se exige a tradução, por
tradutor público e juramentado, do diploma e
do histórico escolar, para o inglês ou para o
hebraico. Esta tradução pode ser feita em
Israel. 0

 
 



 

Escritórios do Minhal HaStudentim:

Jerusalém:

Hillel 15

Tel: 02.621.4555

Fax: 02.622.2807

Tel Aviv:

Esther HaMalká 6

Tel: 03.527.0852

Fax: 03.529.0835

Haifa:

Pal Yam 15

Kiriat HaMemshalá

Tel: 04.863.1140/]

Fax: 04.863.1142

Be'er Sheva:

Salman Shazar1 — Edifício Oshira

Tel: 07.6272180

Fax: 07.627.2180

Escritório Central:

Departamento de Estudos Acadêmicos

Tel: 02.621.4605

02.621.4577

02.621.4576

=0

Divisão para Espanhol e Português:

TEL: 02.621.4605

02.621.4589

e-mail: naomis(Omoia.gov.i

O Minhal HaStudentim se reserva o direito de efetuar
modificações periódicas nas condições dos subsídios
de acordo com suas avaliações e com os fundos à
sua disposição.

Este folheto foi redigido e publicado pelo
Departamento de Estudos Acadêmicos do Minhal
HaStudentim.
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NOTAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretora do Departamento : Ida Ben Shitrit

Departamento em Espanhol: Abraham Shani

Daniel Alaluf

Redação e Edição:  Orit Mor Sela
Diretora do Departamento Acadêmico
Minhal HaStudentim

Traduzido para o português por: Keren Benchetrit  
 


