INFORMAÇÕES E FORMULÁRIO:

www.ashinaga-100yearvision.org/en/100year/recruit

INICIATIVA ASHINAGA ÁFRICA 2017
Contribui para o desenvolvimento da África Subsaariana por meio do ensino superior no exterior
Ashinaga é uma organização sem fins lucrativos com sede do Japão que oferece apoio educacional e
emocional para estudantes órfãos. Aorganização amparou mais de 95.000 órfãos nos últimos 45 anos, e
muitos de seus graduados tem contribuído ativamente para com a sociedade em diferentes áreas em todo
o mundo.
A Iniciativa Ashinaga África foi iniciada em 2014. Sua missão é contribuir para expandir o papel da África
Subsaariana no desenvolvimento global aumentando o acesso ao ensino superior no exterior. Apoiamos
estudantes órfãos empenhados em regressar para casa e iniciar mudanças, oferecendo apoio financeiro
integral para estudar nas melhores universidade do mundo (equivalente a licenciatura), inclusive aulas,
moradia, custo de viagem e outras despesas necessárias.
1. Requisitos
A candidatura está aberta para aqueles que:
1. Tenham perdido um ou ambos os pais.
2. Tenham completado 12 anos de estudo (escola primária e secundária) nos últimos 2 anos, ou aqueles
que irão completar 12 anos de estudo até 31 de dezembro de 2016.
3. Tenham cidadania e 12 anos de ensino secundário completo/ ou a completar em um dos seguintes
países: Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau.
4. Nascidos após 1 de outubro de 1994.
5. Não tenham condições financeiras de frequentar uma universidade.
6. Ser fluente na língua Portuguesa.
7. Possuem um excelente desempenho acadêmico no ensino secundário.
8. Podem participar nos dois acampamentos dos programas preparatórios da Ashinaga antes de
ingressar na universidade.
9. Estão dispostos a retornar a seu país/ África Subsaariana e contribuir para a comunidade na África
Subsaariana após a graduação da universidade.
10. Não possuir dependentes que possam interferir com o progresso acadêmico.
11. Estar em boas condições de saúde e ser capaz de estudar no exterior.
2. Documentos a serem entregues
1. Formulário de candidatura com 2 fotos de passaporte (pág. 4 a 7) .
2. Uma foto de passaporte.
3. Cópia dos boletins escolares/ Histórico escolar (dos últimos 2 anos).
4. Cópia do histórico acadêmico ou diploma da universidade/ instituição pós ensino secundário
5. Cópia do certificado geral do ensino secundário.
6. Complemento da composição 1 e composição 2, veja abaixo.
7. Cópia do Atestado de Óbito do(a) pai ou mãe (ou ambos) falecido(s) ou um documento oficial alternativo.
8. Cópia do certificado de nascimento.
9. Carta de recomendação do diretor da escola ou professor responsável pela sua classe.
10. Cópia do documento de identificação nacional ou passaporte.
11. Certificados de premiação ou atividades, se possuir algum.
Atenção: Este formulário e o processo de seleção é gratuíto aos candidatos e qualquer solicitação de pagamento
em algum estágio deste processo é feito contra a vontade da Ashinaga e não deverá ser pago.
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COMO SE CANDIDATAR
Há três maneiras de se candidatar para a Iniciativa Ashinaga África. Escolha uma e apresente todos os
documentos solicitados antes do prazo final. Recomendamos que façam as inscrições por email ou online.

Online

Por Email

Pelo Correio

Para: https://www.jotform.com/Ashi

Preencha o formulário
de candidatura.

Preencha o formulário
de candidatura.

nagaAAI/Application_Form_2017_Po.

Escaneie (formato JPEG/PDF) e
faça upload dos documentos a
seguir no final de seu registro
online:
- 1 fotos de passporte
- 2 composições (incluir no
formulário)

Escaneie os documentos
seguir em formato JPEG/PDF:
- Formulário de candidatura
completo
- 1 fotos de passporte

Coloque os documentos a
seguir:
- Formulário de candidatura
completo
- 1 fotos de passporte
- 2 composições
- Boletins escolares/
diplomas dos últimos dois
anos
- Certificado Geral do Ensino
Secundário/ Diploma se você
já possuir

- Boletins escolares/ diplomas
dos últimos dois anos

- 2 composições
- Boletins escolares/ diplomas
dos últimos dois anos

- Certificado Geral do Ensino
Secundário/ Diploma se você já
possuir

- Certificado Geral do Ensino
Secundário/ Diploma se você
já possuir

- Certidão de Nascimento
- Atestado de Óbito de um ou
ambos os pais

- Certidão de Nascimento
-Atestado de Óbito de um ou
ambos os pais

- Documento de Identidade
Nacional ou passaporte

- Documento de Identidade
Nacional ou passaporte

-Atestado de Óbito de um ou
ambos os pais
- Documento de Identidade
Nacional ou passaporte

- Carta de Recomendação

- Carta de Recomendação

- Carta de Recomendação

- Premiações ou Certificados

- Premiações ou Certificados

- Premiações ou Certificados

Entregue Online
https://www.jotform.c
om/AshinagaAAI/Applic
ation_Form_2017_Po

Envie todos os
documentos escaneados
em um email para:

admissions.po@
ashinaga.org

- Certidão de Nascimento

Envie seu formulário e as
cópias dos documentos
(não originais)para o
endereço abaixo:

Ashinaga Africa Initiative
Recruitment Team
P. O. Box 16864 Kampala, UGANDA

ATENÇÃO: Todos os documentos devem ser apresentados em português. Se o documento não estiver em
português, o candidato deverá ter os documentos traduzidos oficialmente. Use o calendário ocidental para
preencher o formulário.

Prazo Final: 28 de Fevereiro, 2017**
**Para os estudantes se graduando em 2016, estaremos recebendo a “Cópia do Certificado Geral de Ensino
Secundário”, até 31 de março de 2017. Por favor envie a cópia via email assim que receber o resultado.
Por favor note que SOMENTE os candidatos selecionados serão contactados via email no final de Março de
2017 e convidados a participar de uma entrevista em seus respectivos países em Abril de 2017.
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PROPOSTA DA INICIATIVA ASHINAGA ÁFRICA (IAA) 2017
Seleção:
A Ashinaga verifica os formulários e seleciona oscandidatos finalistas de cadapaís. Somente os candidatos
selecionados serão informados por email sobre a entrevista antes do final de março de 2017. A Ashinaga realizará
entrevistas e provas individuais para entender melhor as habilidades acadêmicas e metas de carreirana África
Subsaariana.Os candidatos devem trazer todos os documentos acadêmicos originais e documentos de identificação
para a entrevista.A falta de documentos pode resultar em desclassificação.

Acampamentos de Estudo e Preparatório em Uganda:
A Ashinaga seleciona um estudante de cada país para participar do acampamento de estudo realizado em Uganda
de julho a dezembro 2017. Durante o acampamento de estudo, os estudantes são assistidos em sua preparação
acadêmica, inscrições para universidade, aconselhamento de carreira e liderança. Todos os custos do acampamento
serão cobertos pela Ashinaga. Um segundo acampamento preparatório é realizado entre maio e junho de 2018, após
os estudantes serem admitidos na universidade. Estudantes se juntam novamente para se prepararem para
enfrentarem diferenças sociais, culturais e acadêmicas que encontrarão vivendo no exterior.

Durante a Universidade:
A IAA oferece bolsa de estudos integral que cobre os custos das aulas, moradia, seguro, passagem aérea e bolsa
mensal para cobrir custos acadêmicos e alimentícios. A bolsa de estudos cobre as despesas para o primeiro diploma
acadêmico. Custos deum curso básico/ preparatório serão cobertos se for necessário para o estudante ser
admitido/preparado para o curso universitário ou se as qualificações acadêmicas do país do estudante não forem
reconhecidas no país onde estudará. Porém a IAA não cobrirá custos de um segundo curso de graduação ou mestrado.
Os estudantes participarão dos estágios obrigatórios em seus países/ África Subsaariana e dos programas da
Ashinaga para desenvolvimento individual, planejamento de carreira e educação na África.Há escritórios regionais de
apoio aos estudantes durante seus estudos no Japão, EUA e Europa.

Após a graduação:
Os bolsistas devem retornar a África Saariana dentro de 5 anos após a graduação para trabalhar por 10 anos
consecutivos na região. Caso os bolsistas não regressem, devem reembolsar o valor integral do suporte financeiro
recebido da IAA para que outros bolsistas da Ashinaga possam ser beneficiados

Nota Importante:<Tornando-se um bolsista>
Estudantes somente serão oficialmente considerados beneficiários da “Iniciativa Ashinaga África” após serem
admitidos pela universidade e receberem o visto do país onde irão estudar. Pedimos que esteja ciente de que participar
dos acampamentos NÃO garante a bolsa de estudos. Aprovação na Universidade e o processo de pedido de visto
são responsabilidade do próprio estudante, mas a Ashinaga fornecerá apoio.

<Escolhendo curso/ país/ universidade>
※ A Ashinaga leva em consideração as metas e preferências dos estudantes, mas retém o direito de fazer a
decisão final em relação a escolha de curso, país e universidade.
Estudantes podem expressar suas escolhas iniciais na entrevista e fazer a decisão final durante o acampamento de
estudo, junto a Ashinaga. Os estudantes são encorajados a se inscrever em universidades com as quais a Ashinaga
mantém relações, mas nem sempre os estudantes conseguem encontrar estas universidades sozinhos. Atenção: a
Ashinaga NÃO oferece apoio para cursos de medicina, mas inclui cursos da área de saúde de 3 ou 4 anos, como
biomedicina. Os candidatos também devem estar cientes de que os cursos de engenharia são mais concorridos,
assim exigem uma dedicação maior e/ou um histórico com notas excepcionais para ser admitido.
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Formulário de Candidatura (3 páginas)
CAPA (Por favor preencha em letras MAIÚSCULAS e tinta azul ou preta)
Sobrenome: ___________________________________________________
Nome: ____________________________________________
Data de nasc. (Dia/ Mês/ Ano): ______________________________________
Sexo(assinale): □ Masculino □Feminino

Idade: ______________

Cole
FotoPassaporte
Aqui

Endereçode Residência (físico):______________________________________
______________________________________________________________
Endereço Postal:_________________________________________________________________
Nacionalidade:____________________________ Facebook ID: ______________________________________
Endereço de Email (preencha 1 letra por quadrado abaixo):

Telefone Principal(Iremos usar para contactá-lo):
Telefone 2 (contato secundário):

+
+

Tem ou já teve algum problema de saúde? Por favor especifique: ______________________________________

Informação Familiar
Pai:

□vivo

□falecido

□desconhecido

Se falecido, indique ano e causa da morte, se conhecida: ___________________________________________
Mãe:

□viva

□falecida

□desconhecida

Se falecida, indique ano e causa da morte, se conhecida: _____________________________________________
Meu tutor é: □Mãe

□Pai

□ Outros (_________________________________)

Nome do (a) Tutor(a):______________________________________ Ocupação: ________________________
Telefone: _______________________________________ Renda Mensal: ______________________
Número de membros do agregado familiar? ____________Quantos irmãos tem?_____________________
Tem algum membro da família vivendo ou estudando no exerior? Por favor especifique: _____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Por favor fale sobre a situação educacional e financeira de seus irmãos:__________________________________
_______________________________________________________________________________________
Alguém além de seu tutor(a)s lhe dá suporte? Por favorespecifique: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
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Histórico Acadêmico

Nome_________________________________

Quando se formou ou vai se forrnar do ensino secundário ? :
□2014

□2015

□2016

Por favor liste seu histórico acadêmico e qualificações começando pelo mais recente:

Ano
(AAAA-AAAA)

Escola or Instituição

Qualificação

e.x. 2015 -2016

Alliance High School

Certificago Geral de Ensino
Secundário

Já recebeu alguma bolsa de estudo? Por favor especifique:
_________________________________________________________________________________________
Se você já se formou na escola secundária, por favor explique suas atividades (universidade, trabalho, outros) desde
a graduação da escola secundária:
Data
Atividade

Proficiência línguística
Língua Nativa (oficial): ______________________
Por favor liste todas as línguas na qual é proficiente: ________________________________________________
Se já fez algum teste de proficiência de algum idioma, por favor escreva abaixo, o nome oficial e a pontuação;
Nome do teste: ________________________________ Pontuação: ___________________
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Prêmios e Atividades Extra-Curriculares

Nome__________________________

Por favor liste abaixo e explique brevemente três atividades extra-curriculares ou prêmios recebidos. Escolha aquelas
das quais mais se orgulha.
Data
Atividade ou Prêmio

Redação/ Composição
Por favor digite/escreva em uma folha separada. Se optar por escrever a mão, use letras de forma e use caneta preta.
Não aceitaremos a lápis.
Composição 1: Por favor descreva como você cresceu e sua experiência de perder o(s) seu(s) pai(s). Quais os
desafios que enfrentou após a perda e o que você fez para superar, ou como superou estes desafios? Escreva, em
especial, detalhadamente, as ações que tomou para continuar com seus estudos. (Máximo: 500 palavras)
Composição 2: Por favor escreva uma "declaração pessoal" emportuguês descrevendo o motivo e o quanto

você gostaria de estudar em uma universidade no exterior. Além disso, mencione se tem algum plano para
o futuro de como deseja usar o conhecimento e experiência que ganhar, depois que de sua graduação da
universidade.(Máximo: 500 palavras)

Lembre-se que declarações pessoais são somente sobre você e mais ninguém.
A Ashinaga tem interesse em saber como você aproveita ao máximo o que tem disponível .

Acordo
Para completer a inscrição, assinale os itens abaixo e assine:
□Eu li e compreendi o resumo do Programa de Bolsa de Estudo Ashinaga África 2017 e concordo plenamente
em participar de todas as atividades mencionadas.
□Declaro que todas as informações que constam neste formulário correspondem à verdade no melhor de meu
conhecimento e fé.

Imprimir Nome Completo do Candidato

Assinatura do candidato

Data

Imprimir Nome Completo do Tutor

Assinatura do Tutor*

Data

Por favor, note é necessário a assinatura de seu tutor para completar a inscrição.
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Lista de Verificação - Inscrição
Assinale✔
se estiver incluso

Nome_______________________________________

Documentos

Como conseguir os formulários

□

1

Formulário de candidatura (4páginas)

Faça download do website/ Copie

□

2

Foto Passporte

Prepare você mesmo

□

3

□

4

□

5

Boletins Escolares/ Histórico escolar dos
últimos 2 anos
Histórico acadêmico/ formulário de inscrição
com as matérias que estuda atualmente na
universidade/ instituição de ensino pós escola
secundária

Certficado Geral do Ensino Secundário

Peça para seu professor do ensino secundário

Peça a universidade/ instituição de ensino

Peça a a organização do exame/instituição

Nome do Exame
Número de Identificaçãodo Exame
Pontuação

Por favor
preencha os
quadros

Data do exame

dia

/ mês

/ ano 20

Datado resultado do exame

dia

/ mês

/ ano 20

Se não pode entregar até o final do prazo,
especifique quando poderá enviar o mesmo.

dia

/ mês

/ ano 20

□
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Composição 1

Prepare você mesmo

□
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Composição 2

Prepare você mesmo

□

9

Atestado de óbito

Peça à instituição governamental competente

□

10

Certidão de nascimento

Peça à instituição governamental competente

□

11

Carta de recomendação

Peça à seus professores do ensino secundário/ universidade

□

12

Cópia de documento de identificação (e.x.,
nacional, estudante)

Prepare você mesmo

□

13

Cópiado passaporte se possível

Prepare você mesmo se possuir um. Se não possuir, por favor
desconsidere.

□

14

Cópia de Certificados de premiação ou
atividades

De organizações. Se não possuir, desconsidere..

Como ficou sabendo sobre este programa de
bolsa de estudos? Por favor assinale✔ as
respostas apropriadas dentre as opções do
quadro ao lado.

□
□
□
□
□
□

<Pergunta>

Embaixada Japonesa
Website da Ashinaga
Mídia Social
Família / Amigos
Escola （Especifique:____________________ _____）
Outros（_______________________________________）
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