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1. Contextualização 
Este programa de bolsas de estudos está previsto no “Plano de Acções de Yokohama 2019” para a implementação da 
“Declaração de Yokohama 2019”, que foi acordado na TICAD7 em Agosto de 2019. O objectivo deste programa é de 
incentivar pesquisadores e engenheiros que farão a Ciência Tecnologia e Inovação (STI) avançar para o futuro em África. 
O programa é implementado pela Universidade de Ciências e Tecnologia Egipto-Japão (E-JUST) e pelo projecto de 
cooperação técnica da Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA). 
A E-JUST começou a aceitar estudantes do outono em 2020, e estão abertas as candidaturas do novo lote, outono de 
2021. (https://ejust.edu.eg/e-just-ticad7-african-scholarship-for-sti/).  
 
2. Resumo do Programa de Bolsas de Estudos 
(1) Objectivo: 

• Desenvolver recursos humanos de alta qualidade na área de Ciência Tecnologia e Inovação para a futura rede 
africana de Ciência Tecnologia e Inovação e além 

(2) Número de estudantes: 
• Aproximadamente 150 estudantes de pós-graduação por 3 anos (aproximadamente 50 estudantes para cada 

lote) 
• Início de recepção de estudantes do primeiro lote em outono de 2020 

(3) Ilegibilidade 
• Os candidatos devem ser pesquisadores ou instrutores (ou que potencialmente tornem-se nessa qualidade) 

que pertençam a universidades ou Instituições de pesquisa em África e precisam de obter o grau de 
Mestrado 

• Os candidatos devem possuir o grau de licenciatura em Engenharia ou Ciências com CGPA ≥ 3 de 4 / Descrição 
≥ muito bom / classificação ≥ segundo Ano superior ou equivalente ao mencionado anteriormente 

(4) Cronograma 
• Início de Dezembro 2020: Chamada para candidatura 

Página de Admissão Internacional:  
https://ejust.edu.eg/international-admission-general-admission/ 
Políticas de Admissão Internacional:  
https://ejust.edu.eg/wp-content/uploads/2020/12/FOE-BAS-Fall-2021-International-Admission-
Guidelines.pdf 

• 31 de Dezembro de 2020: Abertura de inscrições 
• 13 de Fevereiro de 2021: Prazo limite de inscrições on-line 
• Setembro de 2021: Início das aulas  

(5) Aceitação dos estudantes pelas Escolas  
• Faculdade de Engenharia 

 Escola de Electrónica, Comunicações e Engenharia de Computadores 
 Escola de Engenharia de Desenho Inovador 
 Escola de Energia, Ambiente, Química e Engenharia Petroquímica  
 Instituto de Ciências Básicas e Aplicadas 

 



    

3. Contacto 
Regional and International Affairs Office | International Affairs Section,  
Egypt-Japan University of Science and Technology (E-JUST) (Web: https://ejust.edu.eg/) 
Tel / Fax: +20-(0)3-459 9806    E-mail: international.affairs@ejust.edu.eg 
 


