
DÚVIDAS FREQUENTES – KGSP 2015 

 Nota ENEM pode ser usada como GPA? 

 O ENEM não será utilizado como comprovante de aproveitamento 

acadêmico. Contudo, o candidato que assim o desejar, poderá 

encaminhar a nota do ENEM se achar que isso contribuirá para a 

avaliação da embaixada. 

 

 Preencher a mão ou no computador? 

 Para facilitar a leitura e avaliação e para que não haja prejuízo ao 

candidato, solicitamos que todos os formulários sejam digitados. 

 

 Quais documentos devem ser autenticados? Os documentos originais ou os 

traduzidos? 

 As cópias dos documentos traduzidos. Ex.: Certificado de conclusão do 

Ensino Médio, certificados de cidadania do candidato e dos pais 

(certidão de nascimento, passaporte dos pais), Histórico Escolar etc. 

 

 Ainda não tenho meu passaporte e no FORM1 me pede número e data de 

validade, como isso pode ser resolvido já que o passaporte só é pedido na 2 

fase de seleção? 

 Se o candidato for selecionado, deverá enviar dados do passaporte e se 

houver alguma informação diferente da informada no Formulário1, 

deverá ser explicado. 

 

 No FORM 4 pede-se : "Please type or print in Korean or English not exceeding 3 

pages on an A4 size format, one-sided only", entretanto são fornecidas apenas 

2 páginas com 2 itens (A e B), cada item deve ser expandido para 3 páginas OU 

os dois itens devem ser combinados em 3 páginas OU deve-se escrever os itens 

dentro do espaço indicado (2 páginas)? 

 A resposta aos dois itens (A e B) deve ser de, no máximo, 3 páginas no 

formato A4. Obs.: Lembre-se de remover o cabeçalho explicativo no 

início da página. 

 

 Em notes (10) do Guideline fala em identificar a documentação colocando o 

nome do documento na parte direita e acima do papel, essa identificação deve 

ser colocada no documento ou no envelope contendo o documento? 

 A identificação deve ser colocada no documento. Pode-se utilizar uma 

etiqueta, para não rasurar o papel. 

 

 

 



 

 Quando sairá o resultado final? 

 O resultado final da pré-seleção realizada pela Embaixada será 

divulgado no dia 04/11/2014. Após essa data, as universidades coreanas 

farão a escolha dos candidatos. 

 

 Após o resultado final, quanto tempo o candidato terá para tirar o visto? 

 Será informado apenas aos candidatos selecionados. 

 

 Se o candidato não estiver no Brasil na data de partida para a Coreia, ele 

poderá partir da cidade em que estiver? 

 Se selecionado candidato fora do Brasil, a embaixada informará em 

tempo hábil sobre detalhes da viagem. 

 

 Há alguma implicação negativa o candidato ser casado? 

 Não. 

 

 O cônjuge gozará de algum benefício para emissão de visto? 

 Após seleção, a embaixada informará detalhes de visto para cônjuge. 

 

 Como será feita a entrevista em inglês para candidato que esteja fora do Brasil?  

 A embaixada entrará em contato com o candidato por telefone. 

 

 

 


