
MINISTÉRIOS DOS JOVENS BOLSA DE ESTUDOS 
INTERNACIONAL

COISAS A SABER…

A (YPM) Ministérios dos Jovens criou o Fundo de Bolsa de Estudos Internacional para apoiar financeiramente 
os jovens da Igreja Metodista fora dos Estados Unidos. Esta é uma bolsa que se baseia nas necessidades 
internacionais para ajudar nos estudos a nível superior. A selecção estará a cargo e discreção da comissão 
de bolsas de Estudo. De forma a atribuir justamente o dinheiro, teremos representantes de diferentes países 
que fazem parte da comissão. O valor a ser atribuído irá variar pelas necessidades e fundos disponíveis. Não 
há garantia do valor total solicitado, aos candidatos. Caso seja seleccionado, será enviada uma carta com o 
valor indicado à escola e ao estudante, e os fundos serão directamente transferidos para a conta da escola. O 
financiamento completo será enviado num único pagamento, e os beneficiários não poderão se recandidatar a 
este financiamento. O anúncio será feito na página da internet da (YPM) Ministérios dos Jovens com os outros 
financiamentos e bolsas atribuídas.

Para que seja considerado a esta bolsa, o candidato deve reunir os seguintes requisitos: 

• Membro da Igreja Metodista Unida 
• Idade compreendida entre 18-35 anos
• Admitido numa instituição/universidade fora dos Estados Unidos
• Nunca tenha recebido uma bolsa internacional da YPM 

Se tiver dúvidas, por favor envie um e-mail à youngpeople@umcdiscipleship.org 

Requerimentos até 1 de MARÇO

Enviar candidatura para:
Ministérios dos Jovens
Att: Administrador das Doações
PO Box 340003
Nashville, Tennessee 37203-0003

ou via e-mail:
youngpeople@umcdiscipleship.org

Contato:
Toll-free: 001-877-899-2780 x7184
Fax: 001-615-340-7063
E-mail: youngpeople@umcdiscipleship.org
Website: www.globalyoungpeople.org

COMPLETE A LISTA DO REQUERIMENTO:
[  ] Requerimento Assinado

[  ] Carta de Admissão da Universidade

[  ] Prova de Estado de Membro da Igreja Metodista Unida

[  ] Resposta à Pergunta do Ensaio

[  ] Pelo menos 3 Cartas de Referência



I PARTE – REQUERIMENTO
Nome completo do candidato:
 
          Último                       Primeiro                    Do meio

Marque se aplicável o grupo racial/étnico:
[  ] Africano   [  ] Asiático   [  ] Hispano or Latino   [  ] Europeu   [  ] Ilhas do Pacífico   [  ] Outro/Multi Racial 

Sexo:   [  ] Masculino   [  ] Femenino

Estado Civil:   [  ] Solteiro   [  ] Casado   [  ] Divorciado

Endereço Postal:

Email:

Nr. Telefone:           Telefone alternativo:

Data de Nascimento:          País de origem:   

Média dos valores da classe (MVC):   na    Escala (4.0 or 100)

Será capaz de frequentar esta Escola sem o nosso apoio financeiro?   [  ] Sim   [  ] Não  

(Se respondeu não, por favor explique porquê)

És actualmente um/a:   [  ] Estudante a tempo inteiro   [  ] Estudante a tempo parcial   [  ] Não Etudante

Estás planejando frequentar um instituto credenciado/universidade, em 4 anos?   [  ] Sim   [  ] Não

Se não for uma instituição com regime de 4 anos, quantos anos são necessários, ou vai levar, para obter 
um diploma?   



PART I – CONTINUAÇÃO DO REQUERIMENTO
Instituição que pretende frequentar:

Endereço da Instituição:

Telefone da Instituição:

Data de Graduação Antecipada:

Já foi eceite:   [  ] Sim   [  ] Não   (se foi aceite, por favor anexa a cópia da carta de admissão [comprovativo de registo])

Se ainda não foi aceite, em que data irá acontecer?

Curso/Área de Estudo:

Classificação:   [  ] Estudante do primeiro ano    [  ] Estudante de Pós-graduação    [  ] Estudante

Estará matriculado como estudante a tempo inteiro ou a tempo parcial:

Qual é o período académico na sua Universidade (ex: Agosto – Maio):

Membro da Igreja:   [  ] Metodista Unida   [  ] Metodista

Conferência Anual & Cargo Pastoral onde és membro:

*Por favor anexa o comprovativo de Estado de Membro se não estiver incluso na carta de referência do Pastor/Bispo 

Endereço:

Indique as tarefas da Igreja/departamentos em que estás envolvido:



II PARTE – FINANÇAS
As Despesas e as Receitas devem ser preenchidas; escreva “NENHUM” se a categoria não se aplica. Certifique-se 
que os valores estão indicados na moeda do país mencionado abaixo OU indica claramente se as várias moedas 
estão incluídas.

Por favor indique a moeda do País:

DESPESAS ESTIMADAS PARA O ANO ESCOLAR:

Propinas e  $          Livros  $           Habitação  $      Alimentação  $
Taxas

Pessoal   $       Indique/Explique:

Transporte   $       Indique/Explique:

Apoio familiar    $       Indique/Explique:

Outras    $       Indique/Explique:
despesas

RECURSOS FINANCEIROS DE:

Fundos em    $       Lucros Esperados   $        Apoio dos Pais   $
Mão

Financiamento  $       Indique/Explique:

Empréstimos     $       Indique/Explique:

Trabalho de       $       Indique/Explique:
Estudo

Segurança     $       Indique/Explique:
Social

Bolsas       $       Indique/Explique:

Outras       $       Indique/Explique:
Despesas

Nota Por Favor: Todos os fundos da bolsa internacional da YPM são enviados directamente para a universidade e 
somente usados para as despesas dentro da instituição. 



II PARTE – CONTINUAÇÃO FINANÇAS
Tenciona viver:   [  ] No campus   [  ] Em casa   [  ] Fora do campus

Se as despesas mencionadas acima forem maiores do que o rendimento como tenciona cobrir a diferença?

Que Bolsas de estudos ou financiamentos que você tenha requerido estão pendentes?

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
Mencione em poucas palavras um emprego remunerável que tiveste nos últimos dois anos:

POSIÇÃO  EMPREGADOR     TIPO DE TRABALHO     DATAS

Estará a trabalhar durante este período académico?   [  ] Sim   [  ] Não

Foram feitos acordos para esse trabalho?   [  ] Sim   [  ] Não

Em caso afirmativo, que acordos terá feito?

HISTÓRICO EDUCACIONAL 
Inclua a informação da escola que frequentou antes da sua inscrição na Universidade actual.

Nome da Instituição:   

Período em que frequentou:

Tipo de Diploma:

Média dos valores da classe:



III PARTE – DOCUMENTOS
RESPONDA À SEGUINTE PERGUNTA DE ENSAIO NUMA FOLHA DE PAPEL SEPARADA:  

Porquê a Educação é importante para si, e como vai usá-la para ajudar os outros? Inclua porquê você escolheu seu 
curso/Área de Estudo.

DEVE TER PELO MENOS 3 CARTAS DE REFERÊNCIA A PARTIR DO SEGUNITE: 
(É sua responsabilidade solicitar  que as cartas  sejam  enviadas directamente à Administração do financiamento 
até 1 de Março; recomenda-se o envio de E-mail)

O PASTOR OU BISPO 

Nome:

Número de Telefone:

Email:

Há quanto tempo conhece esta pessoa:

PROFESSOR, CONSELHEIRO, FUNCIONÁRIO DA ESCOLA 

Nome:

Número de Telefone:

Email:

Há quanto tempo conhece esta pessoa:

AMIGO(S) PESSOAL(IS) 

Nome:

Número de Telefone:

Email:

Há quanto tempo conhece esta pessoa:

Assinatura do Candidato:      Data:

Ao digitar o seu nome por via electrónica (se você tiver escolhido esse método), esta constitui a sua assinatura oficial para 
efeitos do presente requerimento.
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