~ Perguntas Frequentes OTS 2021-22~
Veja a seguir a lista de perguntas frequentes sobre o programa Orange Tulip Scholarship
Brazil. Se a sua pergunta não for apresentada nessa lista, por favor, envie um e-mail a
ots@nesobrazil.org com suas dúvidas.

QUAIS CURSOS SÃO CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA OTS BRAZIL?
A cada ano, a lista do programa Orange Tulip Scholarship Brasil é renovada quanto: às instituições
holandesas de ensino superior participantes, aos cursos contemplados, à quantidade de bolsas disponíveis
e ao valor do benefício oferecido. Geralmente são ofertados cursos de bacharelado completo, mestrado
completo e MBA. Acesse a lista de cursos ofertados para o ano de letivo de 2021-22.
Caso o curso de seu interesse não seja contemplado pelo programa, você ainda pode buscar por outras
oportunidades no ensino superior holandês, no qual as opções de cursos são bem mais abrangentes,
contemplando programas de curta-duração, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, em todas
as áreas de conhecimento, oferecidos inteiramente em inglês, em diversas instituições holandesas de
ensino superior. Você pode verificar as opções no nosso banco de cursos.

A BOLSA DO PROGRAMA ORANGE TULIP SCHOLARSHIP BRAZIL COBRE TODOS OS CUSTOS DE
ESTUDO NA HOLANDA?
Não, nem todos os custos estão inclusos na bolsa OTS Brazil. As bolsas incluem o valor total ou parcial da
anuidade (tuition fee), e algumas delas podem oferecer ainda a cobertura de outros gastos (como os com
visto e os de seguro saúde). O estudante terá que arcar com os custos restantes, que incluem o custo de
vida durante o período de estudos (cerca de € 800 a €1000 por mês), gastos com passagens aéreas, dentre
outros. Verifique na lista de instituições participantes quais custos estão inclusos na bolsa de seu
interesse.

QUERO FAZER INTERCÂMBIO. POSSO ME CANDIDATAR À BOLSA OTS BRAZIL?
O Orange Tulip Scholarship Brazil não é um programa de intercâmbio e sim um programa de bolsas para
cursos integrais de bacharelado, mestrado e MBA.
Caso esteja interessado em programas de intercâmbio durante a graduação, entre em contato com a sua
universidade brasileira de origem para saber sobre convênios inter-universidades.
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SE O CURSO/UNIVERSIDADE PELO QUAL ESTOU INTERESSADO NÃO ESTIVER LISTADO NESSA
EDIÇÃO DO PROGRAMA, POSSO ME CANDIDATAR À ORANGE TULIP SCHOLARSHIP BRAZIL?
Infelizmente, não. Você só poderá se candidatar a uma bolsa do programa OTS Brazil caso a universidade
e o curso de seu interesse estejam na lista do programa. Veja a lista de instituições participantes.

QUANDO EU POSSO ME INSCREVER NO PROGRAMA ORANGE TULIP SCHOLARSHIP BRAZIL 202122?
As inscrições para o programa OTS Brazil 2021-22 estarão abertas a partir de 01 de dezembro de 2020. A
data limite geral para inscrição é 01 de maio de 2021. Todavia, algumas instituições holandesas de ensino
superior que participam no programa podem estipular uma data limite diferente (01 de fevereiro/março/abril).
Portanto, fique atento ao cronograma e as informações específicas de candidatura conforme a sua
universidade de interesse.

ESTOU QUALIFICADO PARA ME CANDIDATAR Á BOLSA DO PROGRAMA OTS BRAZIL?
Se você é brasileiro, interessado em programas de bacharelado completo, último ano de graduação ou
mestrado, e se foi aceito ou deu início ao processo admissão em uma instituição holandesa de ensino
superior, então você pode se candidatar ao programa Orange Tulip Scholarship Brazil.

Não se esqueça de verificar se você cumpre todos os requisitos do programa, e de checar qual curso
disponível se encaixa ao seu perfil.

SOU BRASILEIRO NATURALIZADO, POSSO ME CANDIDATAR Á BOLSA DO PROGRAMA OTS
BRAZIL?
O requisito para participar do programa é “ser brasileiro”. Tanto brasileiros natos quanto naturalizados
podem se candidatar ao programa.

TENHO DUPLA NACIONALIDADE (BRASILEIRA E DE UM PAÍS MEMBRO DA UNIÃO EUROPÉIA).
POSSO ME CANDIDATAR Á BOLSA DO PROGRAMA OTS BRAZIL?
Nas instituições holandesas de ensino superior, geralmente, há dois valores de anuidade: um valor geral
para estudantes internacionais, e um valor de anuidade reduzida para estudantes que tenham cidadania de
algum país membro da União Europeia. Brasileiros com dupla nacionalidade (brasileira e de um país
membro

da

União

Europeia)

têm

direito

à

anuidade

(tuition

fee)

reduzida.

Um dos requisitos para participar do programa Orange Tulip Scholarship Brazil é ser brasileiro. Sendo
assim, o estudante que tiver dupla nacionalidade pode se candidatar ao programa OTS Brazil, mas deverá
se candidatar com base em seu passaporte brasileiro e, dessa forma, não terá direito à anuidade reduzida.
Saiba mais sobre estudar na Holanda com dupla nacionalidade.
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DEVO AUTENTICAR OU REALIZAR TRADUÇÃO JURAMENTADA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
PARA ME CANDIDATAR?
Cópia autenticada é: cópia do documento original, reconhecida por autoridade competente (ex: cartório).
Tradução juramentada para a língua inglesa é: documento traduzido por tradutor juramentado.
Conforme descrito nos requisitos exigidos para candidatura, alguns documentos deverão ser autenticados
e pode ser exigida a tradução juramentada.
●

Diplomas: i) cópia autenticada do diploma original; ii) tradução juramentada do documento;

●

Histórico acadêmico: i) cópia autenticada do histórico acadêmico original; ii) tradução
juramentada do documento;

●

Passaporte: cópia autenticada da(s) página(s) com dados pessoais;

●

Exame de proficiência em língua inglesa: resultado do exame de proficiência;

●

Curriculum Vitae e carta de motivação: bastam os documentos escritos em inglês pelo
candidato;

●

Cartas de referência: bastam os documentos escritos em inglês e assinados pela pessoa que fez
a referência. Algumas universidades pedem que o autor da referência a faça em sistema online
(indicado pela instituição). Verifique os requisitos da instituição de ensino de seu interesse;

●

Comprovante de estar em processo de admissão na instituição (ou instituições)
participante de seu interesse: basta uma cópia da carta de aceite condicional; ou encaminhar o
e-mail da universidade com confirmação de preenchimento do documento de solicitação de
admissão da instituição; ou cópia do comprovante de envio do pacote de candidatura à instituição
holandesa por correio.

Faz-se necessário esclarecer que tais documentos deverão ser enviados à Universidade de sua escolha
no processo de admissão ao curso que você está se candidatando. Para a OTS não se faz necessário o
envio de tais documentos novamente, com exceção do comprovante de estar em processo de admissão
na instituição, que se trata de um documento específico para a candidatura junto à OTS.
No entanto, algumas Universidades podem pedir cartas de motivação e/ou cartas de referência
especificamente escritas para a OTS, bem como CV em inglês, budget plan, etc, que você pode encontrar
sob o título “Documentation for OTS” na página da Universidade dentro do nosso site (ver aqui).

PRECISO ENVIAR CÓPIAS FÍSICAS DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS AO NUFFIC NESO
BRAZIL E/OU À UNIVERSIDADE HOLANDESA DE MEU INTERESSE?
Não. Basta enviar os documentos escaneados em formato PDF. Veja com atenção a lista de documentos
requeridos. Lembre-se que você terá que realizar, por conta própria, o processo de inscrição na
universidade de seu interesse, e em seguida no Nuffic Neso Brazil para a OTS. Algumas universidades
podem exigir cópias físicas e autenticadas da documentação, portanto, verifique os detalhes de inscrição
da universidade de seu interesse no site da instituição.
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JÁ CONCLUÍ MAIS DE UM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DEVO ENVIAR OS DIPLOMAS DE TODOS
OS CURSOS CONLUÍDOS? OU APENAS DO MAIS RECENTE?
Caso você tenha concluído mais de um curso no ensino superior, é sugerido que você apresente o diploma
e histórico escolar de todos eles, não só o do mais recente. Dessa forma, a instituição holandesa de ensino
superior poderá avaliar a sua experiência de forma mais completa.

AINDA ESTOU CONCLUINDO MEUS ESTUDOS. PRECISO APRESENTAR O DIPLOMA PARA ME
CANDIDATAR?
Em regra, a apresentação do diploma é imprescindível para realizar a candidatura. Se você já concluiu seus
estudos, você deverá apresentar seu diploma (de graduação, caso busque por oportunidades de mestrado;
ou de ensino médio, caso busque por oportunidades de bacharelado).

Todavia, algumas instituições holandesas de ensino superior participantes do programa podem aceitar um
documento provisório (as possibilidades das situações mencionadas a seguir devem ser questionadas à
universidade de seu interesse):
●

Se você já concluiu os estudos e está aguardando a emissão do diploma, você poderá apresentar
uma carta (em inglês) escrita por autoridade competente da sua instituição de ensino brasileira,
comprovando que o diploma está em processo de emissão e mencionando a data em que o
diploma será entregue ao estudante.

●

Se você ainda está estudando, você deverá apresentar uma cópia autenticada do documento que
certifique a sua matrícula no último semestre acadêmico (ex.: histórico escolar) e uma carta (em
inglês) escrita por autoridade competente da sua instituição de ensino brasileira, comprovando que
você está terminando os estudos. A carta deverá mencionar a data de conclusão do curso. O
diploma deverá ser apresentado assim que obtido.

Atenção: o período de candidatura estará aberto até dia 01/05/2021. Se a sua formatura é posterior a essa
data, não haverá tempo hábil para que você obtenha o diploma dentro do prazo de candidatura. Neste caso,
sugere-se que participe da próxima edição do programa.

PARTICIPEI DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, POSSO PARTICIPAR DO PROGRAMA
OTS BRAZIL?
Ter participado do programa Ciência sem Fronteiras (CsF) não é impedimento para participar do programa
OTS Brazil.

POSSO ME CANDIDATAR AO PROGRAMA OTS BRAZIL, SE JÁ FUI ALUNO DE UMA UNIVERSIDADE
ESTRANGEIRA OU SE RESIDO (RESIDIA) NO EXTERIOR?
Ter estudado ou residido no exterior não é um impedimento para candidatura ao programa OTS Brazil. A
única exceção é: caso você esteja atualmente estudando ou trabalhando na Holanda, não poderá se
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candidatar ao programa. No mais, basta que você tenha nacionalidade brasileira e cumpra os outros
requisitos do programa.

CASO EU JÁ TENHA PARTICIPADO DE ALGUM PROGRAMA DE ESTUDOS COM BOLSA, ISSO ME
IMPERDIRÁ DE ME CANDIDATAR AO PROGRAMA OTS BRAZIL?
Em regra geral, não. Mesmo já tendo feito um curso por meio de bolsa de estudos, você poderá se
candidatar ao programa OTS Brazil. Algumas universidades podem exigir que o candidato nunca tenha
recebido bolsa de estudos. Portanto, verifique em detalhes a descrição do curso de seu interesse.

COMO SABEREI SE COM A MINHA EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E/OU PROFISSIONAL CONSEGUIREI
UMA BOLSA?
O processo de seleção dos candidatos é feito pelas próprias instituições holandesas de ensino superior que
participam do programa. A análise é feita com base no desempenho acadêmico e na experiência do
candidato. Aproveite a carta de motivação para destacar os pontos mais importantes da sua carreira
acadêmica e (se houver) profissional, além de trabalhos voluntários e principalmente para expor os motivos
do seu interesse em estudar na instituição e curso de sua escolha, explicando por que você acredita que
tal curso irá beneficiar sua carreira e seus projetos futuros.

DEVO PRIMEIRAMENTE OBTER O ACEITE DA UNIVERSIDADE, PARA DEPOIS ENVIAR A
CANDIDATURA PARA A BOLSA DO OTS BRAZIL?
Não é necessário o aceite oficial da universidade. Para se candidatar ao programa OTS Brazil, você deverá
primeiramente iniciar o processo de candidatura na universidade holandesa de seu interesse. Após
receber um documento (e-mail ou carta de aceite condicional) da universidade que comprove o início desse
processo, você deverá se candidatar à bolsa do OTS Brazil, enviando esse documento, o formulário do
Nuffic Neso Brazil e outros documentos específicos que podem ser exigidos pela universidade. Veja o
passo-a-passo do processo de candidatura.

JÁ TENHO A CARTA DE ACEITE CONDICIONAL DA UNIVERSIDADE. POSSO ME CANDIDATAR AO
PROGRAMA OTS BRAZIL?
Em regra, se você já tem a carta de aceite condicional de uma universidade holandesa, e se a universidade
e curso de seu interesse estão listados no programa OTS Brazil 2019-2020, você pode se candidatar.
Primeiramente, verifique se você cumpre todos os requisitos e se o conjunto de documentos que você
usou para fazer a sua candidatura na instituição incluem todos os documentos que a bolsa exige (veja os
documentos básicos e adicionais na descrição da bolsa de seu interesse). Caso todos os requisitos já
tenham sido cumpridos, a sua carta de aceite será válida, portanto, você não precisará fazer a nova
inscrição na instituição holandesa de ensino superior. Isso não significa que você será automaticamente
contemplado pela bolsa, mas sim que você estará concorrendo à bolsa, e passará pelo processo de
seleção. Veja o passo-a-passo do processo de candidatura.
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POSSO INICIAR MINHA CANDIDATURA SEM TER TODOS OS DOCUMENTOS REQUISITADOS?
Não. A candidatura só será avaliada se todos os documentos estiverem completos e foram enviados juntos.
Veja o passo-a-passo do processo de candidatura.

TENHO SOMENTE O SEGUNDO GRAU COMPLETO. POSSO ME CANDIDATAR?
Sim, desde que para um curso adequado. No caso, você poderá se candidatar aos cursos de bacharelado
completo. Veja a lista de instituições participantes.

POSSO ME CANDIDATAR A MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO HOLANDESA PARTICIPANTE DO
PROGRAMA OTS BRAZIL 2020-2021?
Sim, você pode se candidatar para mais de um curso em instituições holandesas distintas. Para tanto,
atente-se para o fato de que você terá que realizar por conta própria um processo de candidatura diferente
para cada curso. Lembrando que há um limite de 4 candidaturas a OTS por estudante. Veja a lista de
instituições participantes.

CASO EU ME CANDIDATE A ALGUM CURSO DE BOLSA PARCIAL, POSSO OBTER OUTRAS
BOLSAS PARA COMPLEMENTAR MEUS GASTOS?
Caso nenhuma regra da instituição holandesa de ensino superior se oponha a isso, você poderá combinar
a bolsa OTS Brazil com outras bolsas de estudos.

OUTROS DIPLOMAS DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA, COMO OS EMITIDOS POR MICHIGAN
OU CAMBRIDGE, SERÃO ACEITOS?
Em regra, os certificados geralmente aceitos são o IELTS e TOEFL. Todavia, algumas universidades podem
aceitar outros exames. Verifique em detalhes a descrição do curso de seu interesse na lista de instituições
participantes e no site da Universidade. Se essa possibilidade não estiver clara no site da Universidade,
recomendamos que os questione.

JÁ FIZ A PROVA DO IELTS/TOEFL, MAS AINDA NÃO RECEBI O CERITIFICADO. POSSO
CANDIDATAR-ME AO PROGRAMA, E ENVIAR MEU CERTIFICADO DEPOIS?
Os candidatos devem apresentar documentação completa no ato da inscrição. Portanto, é sugerido que
você aguarde a emissão do seu certificado (que deverá ser apresentado até a data limite de inscrição
conforme a sua universidade de interesse), para então fazer a sua candidatura ao OTS Brazil.

Para a inscrição junto à instituição holandesa de ensino superior de seu interesse, você deverá seguir as
regras estipuladas por ela. Algumas podem pedir o documento original do teste de proficiência, outras
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podem pedir uma cópia autenticada ou simples, outras podem pedir apenas um print-screen da tela que
mostre o resultado do teste. Portanto, verifique os detalhes dos requisitos exigidos pela instituição de seu
interesse.

Esteja atento ao passo-a-passo do processo de candidatura e aos requisitos de candidatura.

NÃO SOU BRASILEIRO, MAS POSSUO REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO NO PAÍS, POSSO
ME CANDIDATAR AO PROGRAMA OTS BRAZIL?
Ser brasileiro é requisito para candidatura. Portanto, não é possível se candidatar ao OTS Brazil com o
Registro Nacional de Estrangeiro. Entretanto, você pode se candidatar a cursos na Holanda por meio da
candidatura comum, visto que o ensino superior holandês está aberto a todas as pessoas que cumpram os
requisitos acadêmicos demandados. Visite o nosso banco de cursos em: http://www.studyfinder.nl/.
Encontre

outras

oportunidades

de

financiamento

dos

estudos

na

Holanda

em

http://www.studyinholland.nl/scholarships/grantfinder.

QUANDO SERÃO ANUNCIADOS OS RESULTADOS
Os resultados finais do programa OTS Brazil 2021-22 serão divulgados no site www.nesobrazil.org/ots,
na data provável de 05 de junho de 2021. Contudo, a universidade pode entrar em contato com os
estudantes contemplados antes disso, até mesmo para que ocorra o chamamento de uma possível lista de
suplentes. Esteja atento ao cronograma.

NÃO FUI CONTEMPLADO PELA BOLSA. POSSO RECORRER DA DECISÃO OU SABER OS
MOTIVOS?
Não há possibilidade de recorrer da decisão, pois ela é definitiva. O Nuffic Neso Brazil também não divulgará
motivos de desclassificação, pois a seleção e os critérios levados em consideração para a escolha dos
candidatos contemplados são responsabilidades das instituições holandesas participantes do programa.
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