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PEC-PG 
Brazil állami ösztöndíj posztgraduális hallgatók részére 

(mester- és doktori képzések, teljes kurzus) 

 

 

A brazil Külügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Programokkal Foglalkozó Főosztálya és a 

brazil kormány Felsőoktatási Továbbképzési Koordinációs Irodája (CAPES) december 3-án 

megjelentette a 2021 augusztusától kezdődő posztgraduális (mester- és doktori) képzésekre 

vonatkozó „PEC-PG” elnevezésű pályázati kiírását. 

Az elsősorban a fejlődés útján járó országok hallgatói számára kiírt pályázaton való részvételre 

– tekintettel a Magyarország és Brazília között az elmúlt években kialakult stratégia 

partnerségre – első ízben kapnak lehetőséget magyarországi hallgatók. (A 68 kedvezményezett 

ország közül mindössze 4 európai (HU, PL, BG, Észak-Macedónia).) 

 

A pályázati kiírás közvetlenül itt érhető el: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php , 

valamint információk szerint a későbbiekben angolul itt: 

https://www.gov.br/capesexcellence-postgraduate/catalog.pdf 

 

A brazil Oktatási Minisztérium felsőfokú továbbképzés koordinálásával megbízott 

háttérintézménye (CAPES) az említett kiírásban mindösszesen 50 posztgraduális képzési helyet 

kínál fel a PEC-PG program keretében. 

 

A pályázati anyagokat 2021. január 18-ig lehet elektronikus úton beküldeni. 

 

A Program főbb jellemzői1         

 A Program bármely akkreditált brazil felsőoktatási intézményben (IES) igénybe vehető, 

amely fogadja a hallgatót. 

 A Programban részt vevő hallgató tanulmányai alatt Brazíliában tandíjmentes. 

 A Program a résztvevő lakóhelye és a cél-egyetem között egyszeri oda-vissza utazásra 

(csak repülőgép) a költségeket megtéríti. 

 A mesterképzést elnyert hallgatók legfeljebb két évig (24 hónapra) havi 1.500 brazil 

reál (jelenlegi árfolyamon mintegy 86.000,- Ft), a doktori képzést elnyerők legfeljebb 

négy évig (48 hónapra) havi 2.200 brazil reál (jelenlegi árfolyamon mintegy 126.000,- 

Ft) ösztöndíjban részesülnek. 

 

Jelentkezési feltételek 

 A PEC listán szereplő valamely ország (pl. magyar) állampolgársága. 

 Kizáró ok a brazil vagy a brazil kettős állampolgárság, valamint a szülők brazil 

állampolgársága is. 

 A jelentkező NEM rendelkezhet állandó brazil tartózkodási engedéllyel, diplomata 

vízummal vagy olyan vízummal, amely jövedelemszerző tevékenységet engedélyez 

számára Brazíliában. 

 A mesterképzéshez alapfokú diploma, a doktori képzéshez mesterdiploma szükséges. 

 Befogadó nyilatkozat egy akkreditált brazil felsőoktatási intézmény (IES) részéről. 

                                                           
1 Jelen összefoglaló mindössze egy kivonat az interneten megjelent Pályázati Kiírásból magyar nyelven. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben az eredeti, portugál nyelvű Pályázati Kiírás az irányadó. 

Kérjük az érdeklődőket, hogy kérdéseikkel a Pályázatot kiíró brazil szervet (DELP – Divisão de Temas 

Educacionais e Língua Portuguesa) keressék meg elektronikus úton. 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php
https://www.gov.br/capesexcellence-postgraduate/catalog.pdf
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 Feltöltött portugál nyelvű önéletrajza ezen az oldalon (CNPq). 

 Vállalni (megelőlegezni) kell a kiutazás (odaút), valamint az első havi kint-tartózkodás 

költségeit. 

 Magas szintű portugál nyelvtudás. 

 Amennyiben a jelentkező brazíliai diplomával rendelkezik, úgy igazolni kell, hogy 

ennek megszerzését követően a jelentkező két évet a hazájában töltött. 

 

A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet, a mester képzés esetében itt, a doktori 

képzés esetében pedig itt. 

 

A jelölt felelőssége a cél felsőoktatási intézmény oktatási programjának figyelemmel kísérése 

és a megjelenés a tanév elején a helyszínen. 

 

Legfontosabb benyújtandó dokumentumok (nem teljes felsorolás!) 

 Diplomamásolat teljes fordítással angol, spanyol vagy portugál nyelvre. 

 Indexmásolat teljes fordítással angol, spanyol vagy portugál nyelvre. 

 A magas szintű portugál nyelvtudás igazolása 

o CELPE-Bras nyelvvizsga bizonyítvány által vagy 

o a brazil Posztgraduális Koordináló Hatóság által kiállított igazolással arról, hogy 

jelölt olyan magas szintű portugál nyelvi ismeretekkel rendelkezik, amely 

biztosítja számára kinti tanulmányok elvégzését. 
  * Amennyiben a jelentkező brazil felsőoktatási intézményben szerzett diplomát, akkor nem szükséges a  

  portugál nyelvtudás igazolása. 

 A fogadó brazil felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata. 

 Két ajánlólevél elismert szaktekintélyektől a jelölt tanulmányainak területéről 

portugálul, spanyolul vagy angol nyelven benyújtva. 

 Részletes portugál nyelvű önéletrajz a fenti formátumban (CNPq) benyújtva. 

 Részletes szakmai munkaterv a PEC-PG Manual (kézikönyv) szerint. 

 Személyazonosító igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat. 

 Szülei személyazonosító igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata. 

 Amennyiben a jelentkező tanul, akkor felsőoktatási intézményétől igazolás hallgatói 

jogviszonyáról. 

 

A kiírás szerint a budapesti Brazil Nagykövetség segítséget nyújt a jelentkezőknek 

(információ-nyújtás, orientáció, fénymásolatok készítése stb.), amennyiben szükséges. 

A programban részt vevő NEM végezhet Brazíliában jövedelemszerző tevékenységet, és nem 

részesülhet semmilyen egyéb ösztöndíjban a PEC-PG ösztöndíjon kívül. Amennyiben ezt nem 

tartja be, úgy köteles a számára folyósított támogatási összeget plusz annak 10%-át 

büntetésként visszafizetni. 

A program a résztvevő által a fogadó felsőoktatási intézmény írásos beleegyezésével 

elhalasztható. 

A program ideje alatt a résztvevő CSAK AZ ÖSZTÖNDÍJAT FOLYÓSÍTÓ ÜGYNÖKSÉG 

MINIMUM 30 NAPPAL KORÁBBI ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL HAGYHATJA EL 

BRAZÍLIÁT. 

A Programból automatikusan kiesik, aki tanulmányai alatt állandó tartózkodási engedélyért 

vagy állampolgárságért folyamodik Brazíliában. Amint erre fény derül, azonnal el kell hagynia 

hazája irányába Brazíliát. 
 

A kivonatot készítette: Erdős György, KKM LAFO, 2020. december 15. 

http://www.lattes.cnpq.br/
https://www.gov.br/capes/pt-br
http://www.cnpq.br/

