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Introdução  
ALAR foi selecionada como a única instituição da América Latina para gestão de 40 bolsas de estudos concedidos 
pela Universidade Innopolis.  

  

1. Terminologia  

1.1 Direito Único de registo: é o pagamento que é feito para ALAR se inscrever para a programa de 
bolsa integral de estudos pelo candidato que é selecionado como ganhador da bolsa. Este 
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pagamento garante a concessão de bolsa de estudo abrangente e a ordem de imigração para o 
Consulado do país de origem do aluno para a entrega do visto de estudante. Este pagamento pode 
ser realizado dentro dos prazos estabelecidos em sua totalidade ou, no máximo, em duas parcelas: 
60% no momento da notificação da concessão da bolsa e os restantes 40% máximos para 30 dias 
corridos subsequentes.  

1.2 Ordem de bolsa de estudos ou Napravlenie: É o documento emitido pelo provedor de universidade 

que em que transmite o número de registo que corresponde à  bolsa de estudos concedida. 

Geralmente é entregue por via electrónica entre agosto e setembro de cada ano. Tem caráter 

informativo. 

1.3 Ordem de emissão de visto de estudos: É um documento interno emitido pelo Serviço Federal de 

migração da Rússia ordenando ao consulado russo a emissão do visto par o aluno. Esta ordem de 

visto vai chegar no final de julho, início de agosto. 

  

2. Universidade ofertante e número de bolsas de estudo  

2.1 Universidade de Innopolis : é uma instituição de ensino de superior russo dedicado ao ensino e 

pesquisa no campo da ciência da computação e robótica. 

  

A Universidade de Innopolis foi criada em colaboração com a Carnegie Mellon 

University (EUA). Emprega professores e pesquisadores não só da Rússia, mas também de 

algumas das principais universidades do mundo: Universidade Politécnica de Milão (Itália), 

Carnegie Mellon University (EUA), o Instituto Politécnico Federal da Suíça ETH (Suíça),  

Universidade Nacional de Cingapura (Singapore), Universidade de Amesterdã (Holanda), Instituto da Coreia da 

ciência e tecnologia (República da Coreia), EURECOM (França), entre outros.  

  

Localização: Parque tecnológico INNOPOLIS, República do Tartaristão, Federação Russa.  

  

2.2 Número de bolsas: 40 (quarenta) em língua inglesa   
3. Graduação, pré requisitos e requisitos:  

  

"INFORMÁTICA"  

3.1 Duração e revisão: 4 anos (8 semestres)  

Os primeiros 2 anos de estudantes de estudos tomar cursos básicos em ciência da computação e 

engenharia de Software. No 3º e 4º ano, os alunos podem escolher cursos eletivos, de acordo com seu perfil de 

graduação. 

A maioria dos cursos, prevê projectos comuns. Alguns cursos contêm um trabalho 

de investigação sob a supervisão de membros do laboratório de equipamento da Universidade de 

Innopolis.  

O currículo inclui 32 semanas para estágios em grandes empresas e departamentos, startups e 

laboratórios de pesquisa.  

  

3.2 PERFIS DE FORMATURA:  

3.2.1. Inteligência Artificial  

3.2.2. Engenharia de Software  

3.2.3 Robótica  

3.2.4 Desenvolvimento de jogos e aplicativos  
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3.2.5 Ciência de Dados.  

  

3.2 PRINCIPAIS CURSOS:   

• Introdução ao desenvolvimento de Software  

• Bancos de dados e estruturas de dados  

• Arquitetura de software  

• Interação humano-máquina  

• Sistemas inteligentes  

• Programação concorrente  

• Bancos de dados e modelagem de dados  

• Sistemas operacionais e rede  

• Computação gráfica  

  

3.3 FUTURO PROFISSIONAL:   

• Desenvolvedor de software  

• Cientista de dados  

• Pesquisa de Computação  

• Empresário de TI  

  

3.4 PRÉ-REQUISITOS :  

3.4.1. O conhecimento de Inglês (nível intermediário ou superior): IELTS - mínimos 6 pontos, ou TOEFL iBT - pelo 

menos 79 pontos ou equivalente  

3.4.2 Realizações: participação em olimpíadas, concursos e conferências (com prioridade no campo da TI);  

3.4.3. Excelente desempenho acadêmico em ciência da computação (Ver Conteudo1) e matemática 

(Conteudo2). 

3.4.4. Habilidades básicas de programação.  

3.4.5 Limite de idade: no momento da entrada - 30 anos de idade  

  

  
3.5 REQUISITOS :  

3.5.1 digitalização de Formulário de inscrição  

3.5.2 digitalização formulário termos & condições  

3.5.3 a digitalização de documentos comprobatórios pontos: 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4  

3.5.4 Carteira de Identidade ou outra verificação de documento de identidade nacional. Ter passaporte (válido 
pelo menos, até o 01.09.2019) neste caso enviar apenas o passaporte  

3.5.5 Currículo com foto - formato livre  

3.5.6 Digitalização Diploma Escolar e Certificado de Notas de estudos secundários, colegial ou ensino médio  

3.5.7 digitalização carta de motivação em inglês  

3.5.8 digitalização de IELTS, TOEFL certificado ou equivalente, ou de outro documento que ateste sua preparação 

em Inglês equivalente aos IELTS > 6 ou TOEFL > = 79 pontos  

3.5.9 passar exame on-line  

3.5.10 aprovar entrevista pessoal presencial  

  

http://www.universidades-rusia.com/images/Temario1.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/Temario1.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/Temario2.pdf
http://www.universidades-rusia.com/images/Temario2.pdf
http://universidades-rusia.com/images/FIBecas2017.pdf
http://blog.universidades-rusia.com/br/wp-content/uploads/2017/04/Innova-Termos-e-Condicoes-bolsas-2017.pdf
http://blog.universidades-rusia.com/br/wp-content/uploads/2017/04/Innova-Termos-e-Condicoes-bolsas-2017.pdf


 

ALAR – Asociação Latinoamericano Russa  

LIMA – LA PAZ – QUITO – CURITIBA  - BOGOTA – MEXICO DF www.universidades-rusia.com  

4 MASTERS  

4.1. MESTRADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE:  

4.1.1 duração e revisão: 1 ano acadêmico + 1 ano de prática.  

O programa é projetado para especialistas com 3 anos de experiência em engenharia de software com 

foco no crescimento de sua carreira e com o objectivo de se tornar um líder técnico, um gerente de projeto ou 

arquiteto de software.  

No início os alunos estudarão 7 cursos básicos e 4 cursos eletivos e então terão que trabalhar em seus 

projetos finais.  

Como parte de seu trabalho final, os alunos desenvolvem projetos industriais em cooperação com 

empresas parceiras da Universidade. Assim, os alunos serão capazes de demonstrar as habilidades que adquiriram 

enquanto trabalhava em suas tarefas práticas. Grupos de projetos trabalharão sob a supervisão dos mentores. A 

tutoria ajuda os alunos a tomar decisões e realizar o projeto com o apoio de profissionais experientes.  

  

4.1.2 principais cursos:  

• Introdução ao processamento de software pessoal  

• Modelos de sistemas de Software  

• Métodos: Decidir qual projetar  

• Gestão de desenvolvimento de software  

• Arquiteturas de sistemas de software  

• Análise de artefatos de Software  

• Comunicação para engenheiros de Software I e II  

  

4.1.3 Futuro profissional:  

• Arquiteto de software  

• Líder técnico  

• Gerente de projetos  
4.1.4 Pré-requisitos  

4.1.4.1. três (3) anos de experiência em uma equipe de desenvolvimento de software 4.1.4.2. conhecimentos 

de Inglês (nível intermediário ou superior): IELTS - mínimos 6 pontos, ou TOEFL iBT - pelo menos 79 pontos  

4.1.4.3 conhecimento de linguagens de programação (Java, C + +, C, C +, etc.)  

4.1.4.4 conhecimento das disciplinas fundamentais da ciência da computação  

4.1.4.5 conhecimento pelo menos 2 das seguintes 6 disciplinas: projeto de banco de dados, redes, 

programação concorrentes e paralelos, algoritmos, estruturas de dados, sistemas operacionais  

4.1.4.6. idade limite: no momento da entrada - 35 anos de idade  
  

  

4.1.5 Requisitos  

4.1.5.1 digitalização de Formulário de inscrição  

4.1.5.2 digitalizar formulário termos & condições  

4.1.5.3 verificação de documentos comprobatórios pontos: 4.1.4.1, 4.1.4.3 e 4.1.4.4  
4.1.4.5  

4.1.5.4 bilhete de identidade, cartão de identificação ou outros digitalização de documento de identidade 

nacional. Ter passaporte (válido até mínimo 01.09.2019), neste caso, basta enviar o passaporte  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=es&to=pt&a=http%3A%2F%2Funiversidades-rusia.com%2Fimages%2FFIBecas2017.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=es&to=pt&a=http%3A%2F%2Funiversidades-rusia.com%2Fimages%2FFIBecas2017.pdf
http://blog.universidades-rusia.com/br/wp-content/uploads/2017/04/Innova-Termos-e-Condicoes-bolsas-2017.pdf
http://blog.universidades-rusia.com/br/wp-content/uploads/2017/04/Innova-Termos-e-Condicoes-bolsas-2017.pdf
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4.1.5.5 Currículo Vitae com foto - digitalização de formato livre  

4.1.5.6 digitalização profissional Diploma e certificado de notas  

4.1.5.7 digitalização carta de motivação em inglês  

4.1.5.8 digitalização de IELTS, TOEFL certificado ou equivalente ou de outro documento de inglês se 

prepararem para > 6 de nível IELTS ou TOEFL > = 79 pontos  

4.1.5.9 passar exame on-line  

4.1.5.10 aprovar entrevista pessoal presencial  

  

4.2. mestrado em sistemas seguros & engenharia de redes:  

4.2.1 duração e revisão: 1 ano + 1 ano de prática  

O programa em si é muito extensivo, e os alunos terão de dedicar seu tempo completamente ao processo de 

estudo. Devido à complexidade da repartição das tarefas e tópicos abordados durante o ano, o procedimento 

de admissão é abrangente, incluindo testes e apresentação.  

  

4.2.2 Pratos principais:  

• Fundamentos de rede segura  

• Redes e sistemas seguros  

• Aplicações Clássicas de Internet  

• Sistemas distribuídos  

• Tecnologias ofensivas  

• Internetworking e roteamento  
• Networking avançado  

• Cibercrime e compução forense  

• Segurança avançada 

  

4.2.3 Futuro profissional:  

• Especialista em segurança na Internet  

• Arquiteto de segurança da informação  

• Testes de invasão de computador (penetração)  

• Avaliação de vulnerabilidade  

• Analista forense  

• Bolsista de investigação  

• Engenheiro de sistemas  

  

4.2.4 Pré-requisitos:  

4.2.4.1. uma experiência de ano e meio (1,5) em segurança de redes  
4.2.4.2 . conhecimentos de Inglês (superior, intermediária ou superior): IELTS - mínimos  6 pontos, ou TOEFL 

iBT - pelo menos 79 pontos  

4.2.4.3 conhecimento de protocolos e arquitetura de redes de computadores  

4.2.4.4 conhecimento de linguagens de programação: Python e Unix comando scripts shell  

4.2.4.5 conhecimentos de álgebra e matemática discreta  

4.2.4.6 experiência em composição de documentação técnica  

4.2.4.7 limite de idade: no momento da entrada - 35 anos de idade  
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4.2.5 Requisitos  

4.2.5.1 digitalização de Formulário de inscrição  

4.2.5.2 verificação formulário termos & condições  

4.2.5.3 a digitalização de documentos comprobatórios pontos: 4.2.4.1 e 4.2.4.4, 4.2.4.3,  
4.2.4.5 4.2.4.6  

4.2.5.4. Carteira de identidade, cartão de identificação ou outros digitalização de documento de identidade 

nacional. Possuir passaporte (válido até mínimo 01.09.2019), neste caso, basta enviar o passaporte  

4.2.5.5 Currículo Vitae com foto - digitalização de formato livre  

4.2.5.6 digitalização profissional Diploma e certificado de notas  

4.2.5.7 digitalização da carta de motivação em inglês  

4.2.5.8 digitalização de certificado IELTS, TOEFL ou equivalente ou de outro documento de inglês atestando a 

preparação para > 6 de nível IELTS ou TOEFL > = 79 pontos  

4.2.5.9 passar exame on-line  

4.2.5.10  aprovar entrevista pessoal presencial 

   

5. O que cobre a bolsa de estudos integral?  

5.1. Os 100% do custo de Graduação ou dos estudos de mestrado   
5.2. Livros e textos de conteúdo universitário  

5.3. Remuneração para cobrir as despesas de alimentação: 12 mil rublos por mês (aproximadamente US$ 215 por 
mês).  

5.4. O alojamento no campus universitário em quartos compartilhados com mobiliário e serviços básicos  

5.5. Suporte para obter o visto de estudante (ver ponto 1,3"ordem de emissão de visto de estudos")  

5.6. Suporte a migração para a autorização de residência na Rússia  

5.7. A passagem de ida e volta para a Rússia para a entrevista pessoal, a transferência e a instalação no campus, 
alojamento e comida: somente para aqueles que passam o teste on-line indicado em parágrafos 3.5.9 e 
4.1.5.9 4.2.5.9 5.8. A passagem da viagem à Rússia para participar de estudos: apenas para aqueles que 
passam a entrevista pessoal (ver pontos: 3.5.10 , 4.1.5.10 e 4.2.5.10 ) e são aprovados como bolsistas. 

  

6. o que não é coberto pela bolsa?  

6.1. Seguro de saúde e vida - cerca de US$ 200 anuais;  

6.2. Custos do serviço de imigração, residência - 1.600 rublos por ano, cerca de US$ 32 anual  

6.3. Todos os custos envolvidos na preparação dos documentos pessoais, de acordo com as prescrições de 6.4. O 

único direito de registo (ver ponto 1.1): de acordo com o país de origem. Apenas para estudantes 

consagrados vencedores da bolsa abrangente . Esse pagamento é feito par a ALAR no máximo 2 parcelas: 

60% para o registo e os restantes 40% dentro de 30 dias corridos.  

6.5 A emissão de vistos de estudante no Consulado da Rússia: US$ 50, custou único  

                 
  

Table1  

7. procedimento e datas  
7.1. Os interessados que atendem aos pré-requisitos, devem enviar perguntas para o endereço de e-mail: 

Brasil: contato@faculdadesrussas.com   

http://blog.universidades-rusia.com/br/wp-content/uploads/2017/04/formulario-innova-port.pdf
http://blog.universidades-rusia.com/br/wp-content/uploads/2017/04/Innova-Termos-e-Condicoes-bolsas-2017.pdf
http://blog.universidades-rusia.com/br/wp-content/uploads/2017/04/Innova-Termos-e-Condicoes-bolsas-2017.pdf
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7.2. Partes interessadas que atender aos pré-requisitos, deve carregar  para a área de carga de documentos do 

site de ALAR (  http://www.universidades- Rusia.com/inscripciones/ os escaneados dos documentos 

constantes do 

pontos 3.5 - para graduações e o ponto 4.1.5 ou 4.2.5 - para   mestrados  

  

 Até  23:59 horas de sábado, 13 de maio de 2017  

7.3. A ALAR irá rever a documentação e não encontrar inconsistências  irá enviar os links para acesso ao exame 
on-line.  

    

A data do exame on-line pode variar e no mais tardar se realizará na quarta-feira, 31 de 

maio. O resultado é imediato  
7.4. Estudante viaja para a Rússia para a entrevista pessoal. A   passagem e despesas na 
Rússia é coberto pela Universidade. Ver ponto 5.7 
    

DATA da entrevista: 15.06.2017. O resultado é imediato  

7.5 ALAR publica a lista dos bolsistas dia 16.06.2017    
7.6. Os contemplados realizam pagamento do Diureito Único de Inscrição (ver ponto 1.1) e 
enviam o recibo para: contato@faculdadesrussas.com 

Até 23:59 hrs de 19.06.2017 segunda-feira    

7.7. para os alunos que cumpram com o ponto 7.6 – a ALAR coordena com a Universidade a 

emissão da passagem aérea para INNOPOLIS  
 

 
7.8. Os alunos cumprem com o ponto 7.6 recebem seu convite e   comparecem com os 
seguintes documentos no consulado russo para emitir o visto: 
. Atestado médico de boa saúde que inclui testes: HIV e TB. Resultados de testes de HIV  
. Digitalização de escola e certificado Diploma de estudos secundários  notas, colegial ou médio  

. Passaporte  

. Convite  

  

Prazo final para ser confirmado  

7.9. O aluno recebe a passagem aérea e viagens para a Rússia       

PRAZO FINAL PARA A CHEGADA DE INNOPOLIS: 14.08.2017  

7,10 classes começaram: 15.08.2017    

  

8. Devoluções:  

8.1. estudantes selecionados que efetuaram o pagamento total ou parcial do direito Único de Inscrição não tem 
direito à devoluções  

  

9. Resumo das datas-chave:  

Tabela 2  

  Atividade  Prazos  

Os estudantes que atendam os pré-requisitos  

enviar digitalizações dos documentos referidos  
23:59 horas no 

 
1.
 nos pontos 3.5 - para graduação e pontos 4.1.5  

sábado 
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=es&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.universidades-rusia.com%2Finscripciones%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=es&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.universidades-rusia.com%2Finscripciones%2F
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ou 4.2.5 – para mestrado  13 de maio de 2017  

Entre 22 e 31 de 
2.
 Teste on-line maio de 2017  

3.
 Viajar para a Rússia para entrevista presencial  10-12 junho  

4 Entrevista pessoal  15.06.2017  

5 ALAR publica a lista de bolsistas 16.06.2017  

O estudante bolsista faz o pagamento do  até segunda-feira  
3. Direito Único de Registro de acordo com o 19.06.2017 ponto 1.1  

4. O aluno gerencia seu visto  09.082017  

Entre 12 e 13 de 5.  O aluno recebe a passagem aérea e viagens  agosto 
para a Rússia  

2017  

6. Início das aulas  15.08.2017  

  


