
High Commission of India  
Maputo 

 
O Governo da Índia tem o prazer de anunciar 38 (trinta e oito) vagas para               

bolsas de estudo para estudantes moçambicanos prosseguirem cursos de         
Graduação/Pós-graduação/Doutoramento em Universidades/Institutos indianos    
ao abrigo do "Programa de Bolsas de Estudo para África" (GO179)" do Conselho             
Indiano para as Relações Culturais (ICCR) para o Ano Académico (AY) 2021-22. 
 
2. O Alto Comissariado da Índia em Maputo convida os estudantes          
moçambicanos elegíveis a aproveitarem esta excelente oportunidade de bolsas         
de estudo para estudar em universidades/institutos indianos para o Ano          
Académico (AY) 2021-22. As bolsas de estudo são administradas através do           
ICCR. 
 
3. As candidaturas de estudantes moçambicanos interessados para AY        
2021-22 são agora convidadas online através do portal de bolsas de estudo A2A             
do ICCR em  http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.  
 
4. Antes de preencher o formulário de candidatura, os candidatos são          
aconselhados a percorrer os seguintes links importantes: 
 
As directrizes do ICCR podem ser vistas em        
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Policy%20Guidelines.pdf 

 
As perguntas mais frequentes (FAQ) podem ser vistas em         
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home/page/faq 

 
As instruções de preenchimento do formulário de candidatura podem ser          
verificadas em  
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home/page/instructions-to-candidates-for-filling-
the-application-form 

 
Os termos e condições financeiras podem ser verificados em 
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/1615983478_NOTIFICATION_
Financial_terms.pdf  
 
5. Os candidatos são aconselhados a fazer a devida diligência e investigação           
sobre as universidades e cursos, e assegurar que preenchem todos os critérios            
específicos de admissão estabelecidos pelas várias universidades/institutos       
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listados no esquema de bolsas de estudo. A lista de universidades está            
disponível no portal A2A. 
 
6. Alguns pontos importantes relativos às bolsas de estudo indianas são os           
seguintes: 
 
a) De acordo com a nova política de admissão, as candidaturas serão enviadas             
directamente pelos estudantes às respectivas universidades em vez de serem          
processadas a nível de Missão Indiana. 
 
b) A candidatura será examinada pelas respectivas universidades/institutos para         
a elegibilidade da admissão do candidato no curso e fluxo de candidatura. 
 
c) Os candidatos terão agora a opção de se candidatarem a 5            
Universidades/Institutos, pela ordem de preferência de estudo. A admissão, na          
medida do possível, será dada de acordo com a preferência do candidato.            
Contudo, pode haver uma situação em que os estudantes não obtenham           
admissão nas suas Universidades/Institutos preferidos devido ao número        
limitado de lugares oferecidos. 
 
d) Para AY 2021-22, um ensaio de 500 palavras em inglês foi introduzido pelo              
ICCR para verificar a proficiência em inglês. Além disso, os estudantes podem            
também submeter os seus TOFEL/ IELTS, etc., resultados de testes          
normalizados, se disponíveis. O ICCR está também a solicitar às          
universidades/institutos que realizem entrevistas online com os candidatos, se         
assim for exigido.  
 
e) Os estudantes devem ser aconselhados a verificar minuciosamente as suas           
candidaturas e anexar os documentos requeridos antes da apresentação da          
candidatura. Também se pode notar que a candidatura incompleta será          
sumariamente rejeitada pelas universidades. 
 
f) Note-se que para os cursos de ciências, as despesas com produtos químicos             
de laboratório e outras despesas acessórias relacionadas serão suportadas         
pelos próprios académicos. 
 
g) Os candidatos rejeitados serão intimados directamente pelas Universidades. 
 



h) Mais do que uma candidatura do mesmo candidato no Portal A2A será             
rejeitada.  
 
i) Pode notar-se que a admissão permanece provisória até ao momento em que             
as universidades verifiquem a autenticidade dos documentos originais. Se os          
documentos originais não forem encontrados pela ordem em que a admissão           
provisória foi concedida pela universidade, a oferta de admissão será revogada           
e o estudante terá de regressar ao seu país às suas próprias custas.  
 
j) A fim de garantir a segurança dos estudantes estrangeiros, a ICCR aconselha             
os estudantes a permanecerem em no lar de estudantes ou internato, se            
disponível. Contudo, os estudantes são autorizados a permanecer em         
alojamento privado, se no instituto em questão não for obrigatório permanecer           
no lar de estudantes ou internato . 
 
k) É de notar que o seguro médico pessoal obrigatório é um requisito obrigatório              
para a obtenção da bolsa de estudo do ICCR. É obrigatório para todos os              
estudantes bolsistas do ICCR a obtenção de apólice de seguro médico. 
 
l) O ICCR, como apólice, não permite mudanças a médio prazo de Cursos,             
Colégio ou Universidade (com a excepção de emergência médica). Os          
candidatos são aconselhados a pesquisar cuidadosamente os cursos oferecidos         
pelas Universidades antes de finalmente submeterem o formulário de         
candidatura.  
 
m) Os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos de idade no momento da               
candidatura.  
 
n) Os candidatos devem ter obtido boas notas em cada uma das disciplinas             
principais do curso ao qual se estão a candidatar. Os candidatos a um curso de               
graduação de engenharia/Tecnologia devem ter estudado Física, Química e         
Matemática no seu 12º ano de escolaridade. 
 
o) Todos os candidatos são solicitados a carregar os seguintes documentos          
durante o processo de candidatura (clicando nos links do formulário de           
candidatura em ): 
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home 
 

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home


Uma fotografia recente com tamanho de passaporte não superior a           

3,5x4,5cm (25kb). A fotografia deve ser de frente, com fundo branco e sem             

óculos. 

 Uma cópia digitalizada da sua assinatura. 

Uma cópia digitalizada do certificado de aptidão física, devidamente 

assinada e carimbada por médico registado (o formato do certificado pode 

ser descarregado a partir de 

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Fitness.pdf  

 

Cópias de todas as qualificações académicas, certificados e declaração de          

conclusão de curso/exame . (Os certificados , declaração de conclusão de           

curso/exame ou Classificação do Ensino Secundário, médio devem ser         

equivalentes ao grau XII na Índia) 

A tradução inglesa de todos os documentos em português é obrigatória.            

A tradução deve ser feita por tradutores autorizados pelo governo (se os            

documentos estiverem em português) 

Prova de idade (B.I ou Certidão de nascimento /emitida pelo Governo            

indicando claramente a data de nascimento) 

Se disponível, cópia do passaporte válido (Páginas Frente e Verso com            

detalhes de Dados Pessoais e endereço de residência) 

No caso dos cursos M. Phil /Ph.D/Pós-Doutoramento, uma sinopse da          

proposta de investigação. 

 

A data-limite para apresentação da candidatura online é 30 de Abril de 2021 

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/Fitness.pdf

