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Perguntas e Respostas Frequentes:  

 

1. As Bolsas são destinadas somente aos graduados em engenharia?  

Não, todos os estudantes que tenham nível superior completo podem se candidatar ao 

Programa de bolsas de estudos.  

Porém, os candidatos sem formação técnica não poderão escolher programas de 

estudo focados em engenharia e precisam garantir que programa escolhido deverá ter 

pelo menos 70% das matérias focadas nas áreas de estudo dos cursos informados no 

edital. 

2. Sou formado, mas ainda não possuo meu diploma por questões 

burocráticas. Como proceder?  

Conforme edital - no item Documento 3, apenas candidatos que não finalizaram os 

estudos podem anexar documentos alternativos ao diploma.  

Se você já se formou, precisa anexar o diploma ou o comprovante de solicitação do 

mesmo.  

3. Preciso realizar minha inscrição no curso/universidade pretendido ao me 

candidatar ao Programa Becas Master Brasil - Neoenergia?  

Sim, a inscrição nos cursos e universidades pretendidos são de responsabilidade do 

candidato.  

O processo seletivo de bolsas ocorrerá paralelamente, dessa forma, esteja atento aos 

prazos de inscrição nas universidades. 

A Neoenergia não realiza nenhuma interferência no processo de admissão dos alunos 

nas instituições de ensino escolhidas.  

4. Como escolher a universidade?  

Um dos critérios e seleção dos bolsistas é a escolha da Universidade. Por isso, os 

editais contam com uma lista de Universidades consideradas de excelência pelo 

Grupo Neoenergia.  

5. Preciso da confirmação da aprovação da universidade para realizar a 

minha inscrição no Programa Becas Master Brasil - Neoenergia?  

Não. O período de inscrição é definido por cada Universidade.  
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Porém, é necessário anexar o comprovante de solicitação à Universidade ao seu 

formulário de inscrição ao Programa de Bolsas da Neoenergia. 

Caso a inscrição no curso e Universidade desejada pelo candidato não seja 

comprovada até a data limite para inscrição no programa de Bolsas, o candidato será 

automaticamente eliminado.  

A confirmação pode ser realizada através de um comprovante de solicitação ou até 

mesmo da admissão definitiva junto à Universidade.  

O candidato deverá apresentar o comprovante de admissão definitivo da Universidade, 

na data em que a Neoenergia divulgar a lista dos selecionados para o Programa de 

Bolsas 2018/2019. 

6. Posso me inscrever em mais de um curso?  

Não. O candidato deverá apresentar apenas uma inscrição.  

7. Os documentos a serem anexados no formulário de inscrição das Bolsas 

necessitam estar em inglês ou espanhol?  

Os documentos podem ser anexados em suas formas originais e não necessitam de 

tradução. 

8. Caso seja necessário realizar um exame para comprovar a proficiência na 

língua estrangeira, a Neoenergia oferecerá ajuda de custo para a 

realização da prova?  

Não. Todos os custos referentes à realização de exames internacionais para a 

obtenção de certificados de proficiência na língua inglesa deverão ser arcados pelo 

próprio candidato, sem reembolso ou ajuda de custo por parte da empresa. 

9. Realizei o teste de proficiência na língua inglesa e fui aprovado no nível 

exigido pelo edital, porém o certificado oficial será entregue após o prazo 

de encerramento das inscrições. Como proceder?  

Como a aprovação em um dos exames de língua inglesa previstos no edital é 

condicional para inscrição no Programa de Bolsas, é necessário que, o candidato 

apresente o resultado do exame com a nota final, mesmo não sendo o certificado 

oficial.  

No entanto, na data de divulgação dos selecionados, o certificado oficial deverá ser 

entregue para que a admissão no Programa Becas Master Brasil - Neoenergia seja 

concretizada.  

10. Existe prazo de validade para os certificados de inglês?  

É exigido no máximo 2 (dois) anos desde a realização do mesmo.  

11. Como devo proceder para comprovar meu nível de proficiência na língua 

espanhola?  
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O idioma espanhol não é requisito obrigatório, apenas desejável. Assim, não é 

necessário realizar qualquer exame ou apresentar certificados para comprovação do 

idioma.  

Caso o estudante possua um certificado, é possível inseri-lo no formulário de 

inscrição.  

12. Posso concorrer a uma das bolsas se já estou morando em outro país?  

Morar fora do Brasil, no momento da inscrição não é empecilho para a candidatura. A 

exigência do Programa de Bolsas da Neoenergia é que a graduação do candidato 

tenha sido realizada em seu país de origem.  

13. No caso de cursos com duração de 2 (dois) anos, a bolsa concedida 

poderá ser renovada?  

As bolsas de estudos têm duração de 12 (doze) meses para Espanha e para o Reino 

Unido, dessa forma, cursos que ultrapassam este período não são elegíveis ao 

Programa de Bolsas de Estudo da Neoenergia. 

14. Enviarei cartas de recomendação à universidade para qual pretendo 

estudar, então posso usar o mesmo formulário do Programa de Bolsas da 

Neonergia, ainda que não estejam em português?  

Sim. É possível anexar às cartas que o estudante julgar conveniente, mesmo que não 

tenham sido feitas especificamente para o Programa Becas Master Brasil - 

Neoenergia. Quanto ao idioma, é necessário a tradução para o português.  

Algumas Universidades abrirão o processo de matrícula apenas após o encerramento 

das inscrições para o Programa de bolsas da Neonergia. Além disso, alguns cursos 

poderão ser cancelados.  

15. É possível alterar o curso ou a Universidade pretendida?  

Após o envio do formulário de inscrição não será possível a alteração do curso ou 

Universidade. Por isso, é importante que o candidato se informe e avalie 

criteriosamente sua opção de curso/universidade. 

16. Posso me candidatar para qualquer Universidade da Espanha ou Reino 

Unido que ofereça um curso de pós-graduação stricto sensu?  

Sim, desde que este não ultrapasse os 60 créditos permitidos pelo Programa de Bolsa 

de Estudos da Neoenergia e ainda esteja dentro do prazo de recebimento das bolsas 

(doze meses). Além disso, o curso deverá atender um dos temas informados no edital. 

17. Quantas bolsas serão ofertadas pelo Programa?  

O Programa de Bolsas de Pós-Graduação da Neonergia oferecerá 9 (nove) bolsas, 

sendo 8 (oito) para a Espanha e 1 (uma) para o Reino Unido.  

18. Em caso de aprovação, a Neonergia auxiliará os bolsistas a encontrarem 

moradia no país em questão?  
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Não. A Neonergia oferecerá uma bolsa que auxiliará no pagamento das despesas de 

hospedagem, mas não auxiliará o bolsista a encontrar uma moradia. 

 

19. Nos horários alternativos às aulas, posso desenvolver atividades 

remuneradas?  

Conforme previsto em edital, não é permitido que o estudante receba remuneração, 

nem seja beneficiário de qualquer outra bolsa, ajuda econômica ou retribuição de 

qualquer natureza, durante o período em que estiver sob contrato do Programa de 

Bolsas da Neoenergia.  

20. Não tenho um passaporte, posso me inscrever no Programa Becas 

Master Brasil - Neoenergia?  

Sim. Caso o estudante venha a ser contemplado pela Bolsa, será necessário que ele 

envie a cópia do novo documento para comprovação. 

21. É necessário apresentar visto para Espanha e Reino Unido uma vez que 

já possuo passaporte europeu?  

É provável que candidatos com passaporte europeu não precisem do visto para 

estudar nas universidades da Europa, tanto espanholas quanto britânicas. No entanto, 

é prudente que você faça uma consulta e verifique o posicionamento oficial do 

consulado do país onde pretende solicitar a bolsa. 

 


