REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

NOTA INFORMATIVA AOS BOLSEIROS EXTERNOS

O Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) vem por meio
desta, parabenizar a todos estudantes bolseiros externos, que concluíram o
ciclo de formação nos níveis de graduação e pós-graduação, no ano lectivo
2020/21
No âmbito do apoio social aos estudantes do subsistema de Ensino Superior,
por via da atribuição de bolsas de estudo, regozijamo-nos por terem alcançado
este feito, que de certa forma congratulamos o empenho, a dedicação e
coragem demonstrada pelos estudantes ao longo do processo de formação,
com maior realce, durante o período recente de incertezas, alterações de
programas e calendários académicos nas Instituições de Ensino Superior, por
conta da Covid-19 (SARS-COV-2).
Conforme é de vosso conhecimento, constitui uma obrigação do estudante
bolseiro regressar ao país após o término do período de formação e prestar
serviço ao país, neste contexto, o INAGBE está concluir a programação de
voos fretes para o repatriamento de estudantes que concluíram a formação na
República de Cuba e República Federativa da Rússia, estando previsto o
regresso para o mês de Agosto, sendo que para os bolseiros em outros países,
o repatriamento será por via de emissão de bilhetes de passagem, devendo o
estudante solicitar o mesmo até 30 de Dezembro 2021.
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Importa informar que o INAGBE vai providenciar os bilhetes de passagens para
todos estudantes que concluíram a formação académica em 2020/21, não
sendo possível a emissão para qualquer outro ano que não seja o presente.
Conforme já citado, constitui uma obrigação do estudante bolseiro regressar ao
país após término da formação, o estudante que optar em permanecer no país
de formação após a conclusão da formação, estará em incumprimento do
Decreto Presidencial 63/20, de 04 de Março e, as autoridades locais serão
notificadas que o estudante permanece sem autorização por parte das
autoridades

angolanas,

sendo

total

responsabilidade

do

estudante

a

permanência no país de formação.
Sendo tudo, desejamos um bom regresso a pátria e votos de sucessos.
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, Luanda aos
26 de Julho de 2021

Cc: SAE(ÁRGELIA, BRASIL,CUBA,ÍNDIA,PORTUGAL,RÚSSIA)
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