
 中国科学技术大学 

 Universidade de Ciência e Tecnologia da China  (Hefei) 

 A  Universidade  de  Ciência  e  Tecnologia  da  China  (USTC,  na  sigla  em  inglês)  é 
 uma  instituição  de  ensino  de  primeira  linha  afiliada  à  Academia  Chinesa  de  Ciências. 
 Tem  como  áreas  de  concentração  a  ciência  de  ponta  e  a  alta  tecnologia  e  também  se 
 destaca  em  medicina  e  humanidades.  Com  sede  em  Hefei  (Anhui),  a  USTC  tem  30 
 faculdades  e  abrange  ainda  o  Instituto  de  Estudos  Avançados  de  Suzhou,  o  Instituto  de 
 Pesquisa  de  Shanghai,  o  Instituto  de  Pesquisa  de  Beijing,  o  Instituto  de  Tecnologia 
 Avançada,  o  Instituto  de  Pesquisa  Financeira  Internacional  e  o  Hospital  Provincial  de 
 Anhui. 

 I. Taxas e custos 

 Matrícula:  gratuita 

 Anuidades:  26000 yuan / ano (graduação) 

 30000 yuan / ano (mestrado) 

 35000 yuan / ano (doutorado) 

 Seguro:  800 yuan / ano 

 Moradia:  500 a 800 yuan / mês 

 II. Bolsas 

 1. Bolsa ANSO 

 Requisitos  :  não  ter  nacionalidade  chinesa;  proficiência  em  inglês  ou  chinês;  idade 
 máxima  de  30  anos  para  candidatos  ao  mestrado,  e  de  35  anos  para  candidatos  ao 
 doutorado;  diploma  de  bacharelado  para  candidatos  a  mestrado,  diploma  de  mestrado 
 para candidatos a doutorado. 

 Cobertura  :  isenção  de  taxas  escolares,  seguro  de  saúde  integral,  isenção  de  taxa  de 
 inscrição,  passagem  aérea  para  a  primeira  ida  à  China,  subsídio  alimentação  (3000  yuan 
 / mês para mestrado; 6000 a 7000 yuan /mês para doutorado) 



 2. CSC  —  Bolsa do Governo Chinês 

 Requisitos  :  não  ter  nacionalidade  chinesa;  proficiência  em  inglês  ou  chinês  (HSK  4 
 para  programas  ministrados  em  chinês,  certificado  correspondente  para  programas 
 ministrados  em  inglês);  idade  máxima  de  35  anos  para  mestrado  e  de  40  anos  para 
 doutorado;  diploma  de  bacharelado  para  candidatos  a  mestrado,  diploma  de  mestrado 
 para candidatos a doutorado. 

 Cobertura  :  taxas  escolares,  seguro  de  saúde  integral,  acomodação  gratuita  no 
 campus/auxílio  moradia  fora  do  campus  (3.000  yuan  /  mês  para  mestrado;  3.500  yuan  / 
 mês para doutorado) 

 3. USTC Fellowship 

 Requisitos  :  não  ter  nacionalidade  chinesa;  proficiência  em  inglês  ou  chinês  (HSK  4 
 para  programas  ministrados  em  chinês,  certificado  correspondente  para  programas 
 ministrados  em  inglês);  idade  máxima  de  35  anos  para  mestrado  e  de  40  anos  para 
 doutorado;  diploma  de  bacharelado  para  candidatos  a  mestrado,  diploma  de  mestrado 
 para candidatos a doutorado. 

 Cobertura  :  taxas  escolares,  seguro  de  saúde  integral,  acomodação  gratuita  no 
 campus/auxílio  moradia  fora  do  campus,  auxílio  alimentação  (2500  yuan  /  mês  para 
 graduação; 3000 yuan / mês para mestrado; 3500 yuan / mês para doutorado) 

 III. Prazo de inscrição 

 de 1/11/2021 a 15/3/2022 

 IV. Critérios de elegibilidade 

 (Proficiência em chinês, requisitos acadêmicos, limite de idade, notas etc.) 

 ●  Não ter nacionalidade chinesa； 

 ●  Proficiência em inglês ou chinês； 

 ●  Idade máxima de 35 anos para mestrado e 40 anos para doutorado; 

 ●  Os candidatos à graduação devem apresentar o diploma do ensino médio; os 
 candidatos ao mestrado devem apresentar o diploma da graduação; e os candidatos 
 ao doutorado devem apresentar o diploma de mestrado. 

 Para mais detalhes, acesse  https://isa.ustc.edu.cn 

https://isa.ustc.edu.cn/


 V. Documentação 

 ●  Histórico escolar do grau acadêmico mais alto (autenticado, com tradução em chinês 
 ou inglês) 

 ●  Diploma do grau acadêmico mais alto (autenticado, com tradução em chinês ou 
 inglês) 

 ●  Certificado de proficiência em chinês ou Inglês 

 ●  Formulário de exame de saúde para estrangeiros 

 ●  Certidão negativa de antecedentes criminais 

 Avaliação  :  prova escrita + entrevista 

 中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医 
 学和特色文科的综合性全国重点大学。学校现有30个学院（学部），含7个科教 
 融合学院；设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、 
 国际金融研究院、附属第一医院（安徽省立医院）。 

 一．费用： 

 报名费：  免报名费 

 学费：  中文授课：本科 26000元/年；硕士 30000元/年；博士35000元/年 

 英文授课： 本科 26000元/年；硕士 30000元/年；博士35000元/年 

 保险费：  800元/年 

 住宿费：  500-800元/月 

 二．奖学金： 

 1．ANSO奖学金 

 申请要求：非中国公民；熟练掌握英语或汉语；硕士申请人30岁及以下，博士申 
 请人35岁及以下；  硕士申请人已完成本科学习并取得相应学位，博士申请人已 
 完成硕士学习并取得相应学位 



 资助内容：免学费,综合医疗保险,免申请费,首次来华机票补贴,生活补贴（硕士 
 3000元/月, 博士 6000/7000元/月 ） 

 2．CSC中国政府奖学金 

 申请要求：非中国公民；熟练掌握英语或汉语（申请汉语授课项目需有HSK4级证 
 书，申请英文授课项目需有汉语证书)；硕士申请人35岁及以下，博士申请人40岁 
 及以下； 硕士申请人已完成本科学习并取得相应学位，博士申请人已完成硕士学 
 习并取得相应学位 

 资助内容：免学费, 综合医疗保险, 免申请费, 免费校内住宿/校外住宿补贴,生活补 
 贴 （硕士3000元/月, 博士3500元/月） 

 3．USTC Fellowship 

 申请要求：非中国公民； 熟练掌握英语或汉语(申请汉语授课项目需有HSK4级证 
 书，申请英文授课项目需有汉语证书)；硕士申请人35岁及以下，博士申请人40岁 
 及以下；  硕士申请人已完成本科学习并取得相应学位，博士申请人已完成硕士 
 学习并取得相应学位 

 资助内容：免学费, 免费校内住宿/校外住宿补贴 ,综合医疗保险,免申请费,生活补 
 贴 （本科2500元/月，硕士3000元/月, 博士3500元/月） 

 三．申请时间：  2021.11.01——2022.03.15 

 四．申请条件： 

 （汉语水平、学历要求、年龄限制、成绩等） 

 ●  非中国公民； 

 ●  熟练掌握英语或汉语； 

 ●  硕士申请人35岁及以下，博士申请人40岁及以下； 

 ●  本科申请人已完成高中学习并取得相应学位，硕士申请人已完成本科学习并 
 取得相应学位，博士申请人已完成硕士学习并取得相应学位 

 ●  详细申请条件请看h�ps：//isa.ustc.edu.cn 

 五．准备材料： 

 ●  前一学历成绩单（需公证，需中文或英文版） 

 ●  前一学历毕业证（需公证，需中文或英文版） 



 ●  汉语或英语水平证明 

 ●  外国人体检表 

 ●  无犯罪证明 

 考试类型： 笔试+面试 


