
Perguntas frequentes (e respostas do Dr. Dmitry Samokhin, diretor do IATE) 

 
• Os cursos são oferecidos em inglês? 
Sim, em inglês. 
 
• Os alunos farão estágio nos laboratórios e cursarão os programas de extensão que vocês 
oferecem? 
Se os estudos forem contemplados pelas bolsas de ensino oferecidas nesta chamada, todo o 
período de estadia equivalerá a um programa de estágio ou um mestrado com a emissão do 
respectivo certificado (estágio ou mestrado completado na universidade MEPHi). Os alunos 
são alocados em grupos para cursar diversas disciplinas, tanto teóricas quanto práticas, as 
quais integram o programa. Também contam com um orientador acadêmico que os auxilia na 
preparação do trabalho de conclusão de curso. 
 
• Os estudantes devem ser de mestrado, doutorado ou pós-doutorado? 
Preferencialmente devem ter o grau de bacharel, mas podem ser mestres. 
 
• Quais são os custos aproximados? Os valores da moradia, transporte, visto e etc? 
Além do curso e do alojamento gratuito, os alunos receberão uma pequena ajuda de custo que 
é suficiente para cobrir as despesas com comida. Do alojamento até a universidade são 10 
minutos a pé. Os vistos para aqueles contemplados pelas bolsas de ensino da Rússia são 
gratuitos. O transporte do aeroporto até a universidade depende de uma série de fatores, mas 
no geral custa em torno de mil rublos. Em alguns casos é oferecido transporte até a 
universidade.  
 
• Quando é possível começar o curso? 
Se não tiver pandemia, é provável que o curso começará em setembro-outubro de 2022. 
 
• Durante a estadia na Rússia a universidade oferecerá curso básico de língua russa? 
Se o candidato for cursar o programa educacional completo em russo (mestrado), sim. O curso 
preparatório dura 1 ano e, além da língua russa, são oferecidas outras disciplinas escolares. Já 
se o candidato for ingressar em um programa em inglês, não é oferecido curso preparatório. 
Contudo, ao longo dos estudos há cursos de russo como língua estrangeira. Nos casos do 
programa de extensão ou estágio, se for previamente combinado com a parte brasileira, é 
possível planejar o aprendizado da língua russa. 
 

 


