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                    Bolsas Parciais para Ásia e Pacifico  

 

AAI é uma organização regional do AFS na Ásia Pacifico. Em 2017, este grupo irá oferecer 08 

bolsas parciais para o programa de intercâmbio escolar anual no ciclo NH17. As bolsas 

parciais de estudo disponíveis estão abertas a todos os países onde existam escritório e 

voluntários do AFS. 

 

Se você tem interesse em concorrer a uma bolsa de estudos parcial de um ano para a 

Indonésia, Filipinas, Tailândia, Índia ou Japão e é um estudante do Ensino Médio, não perca 

esta oportunidade! 

 

Segue abaixo a lista de bolsas parciais disponíveis para toda a rede AFS: 
 
• Indonésia – 2 bolsas 
• Filipinas – 2 bolsas 
• Tailândia – 2 bolsas 
• Índia – 1 bolsas 
• Japão – 1 bolsas 

 
 

Duração:  1 ano acadêmico 
  
 
Embarque:  2º semestre de 2017 (NH17) 
 
 
Investimento:  Por ser uma bolsa parcial o custo do programa será de US$ 5000 + US$ 500 
(taxa de adesão) = US$5.500 

 

Quem pode participar: estudantes que preencham os requisitos abaixo:   

 Estar cursando o ensino médio em 2017; 
 Ter nível de inglês básico/intermediário 
 Residir dentro da área de atuação dos comitês AFS - http://www.afs.org.br/afs-

perto-de-voce/ 

 Ter nascido entre as seguintes datas: 
 

 - Filipinas: 01/01/2000 à 01/01/2003 ( data estimada da viagem Julho 2017) 

 - Índia: 01/01/2000 à 01/01/2002 (data estimada da viagem Junho 2017) 

 - Indonésia: 28/07/1999 à 18/07/2001  (data estimada da viagem Julho 2017) 

                   - Japão: 02/04/2000 à 01/04/2002 (data estimada da viagem Agosto 2017) 

 - Tailândia: 13/09/1999 à 13/10/2002 (data estimada da viagem Julho 2017) 

 

 
Perfil do candidato: ter espírito voluntário; ter motivação para participar de um programa no 

país escolhido; ser flexível, ter iniciativa; bom desempenho acadêmico (não ser repetente).  

 

 

Compromisso do bolsista: promover o destino ao retornar ao Brasil, promover o Brasil no 

país de destino e enviar vídeos e fotos durante a experiência. 

 

 

 

Assinatura do estudante:...............................................................................................  Local e data: 

 

Assinatura do responsável :............................................................................................ Local e data: 
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Como se inscrever:– Inscrições (prazo: 19/03/2017) 
 

 Os candidatos deverão completar em inglês o formulário “AAI Scholarship 

application form 2017-2018” e os responsáveis deverão assinar o 

documento “formulário de consentimento” declarando estarem cientes 

que o estudante está participando do processo de seleção (enviá-los para 

bra.envio@afs.org.)  

 

 Preenchimento do Application – Parte I e II -Caso tenhamos aprovados (o resultado 
sairá em abril ou início de maio) estes deverão finalizar o preenchimento do 
Application - Parte I e II  (www.afsglobal.org/participant1.3 - Programa Escolar - 
Bolsas Parciais para Países Asiáticos - Embarque em 2017) até o prazo ainda a ser 
estipulado. 
 

 Entrevista com a família d@s candidat@s. O comitê local fará uma entrevista em sua 
residência. 

 

 AFS Brasil divulgará o resultado final d@(s) vencedor(@s) no site www.afs.org.br/aai,. 
A partir desse momento, os candidatos deverão frequentar as orientações locais do 
comitê. 

 

 

O que está incluído 

A bolsa parcial inclui TODOS os itens de cobertura de nossos programas. Abaixo 

uma descrição destes itens: Já incluso em nossos programas: 

 Ano escolar com colocação e livros escolares; 
 Hospedagem em família hospedeira voluntária; 
 Passagem internacional (ida e volta); 
 Transporte casa x escola x casa; 
 Seguro médico com cobertura de até 1 milhão de dólares (exceto para doenças 
pré-existentes); 
 Orientações e suporte antes, durante e depois da experiência. 
 

 

Alguns itens não inclusos 
 

 Despesas com dentista, inclusive ortodontista 
 Compra de roupas, sapatos e acessórios 
 Despesas para emissão de passaporte e visto 
 Despesas com despachantes 
 Despesas com vacinas 
 Uniforme escolar (quando necessário) 
 Deslocamento até o ponto de embarque internacional (Rio de Janeiro ou São 
Paulo) no Brasil (ida e volta). 

 
 
Consultas: 
bra.envio@afs.org 
Telefones: (21)37244420/4421 
0800- 2910121 
De segunda a sexta-feira de 9 às 18hrs 

 

 

Assinatura do estudante:..............................................................................................  Local e data: 

 

Assinatura do responsável :............................................................................................Local e data: 
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