
ESTUDE NO REINO 
COM UMA BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL

Chevening é o principal 
programa de bolsas de 
estudos e de pesquisa do 
governo do Reino Unido. 
Nossos bolsistas obtêm 
diplomas de mestrado 
de nível mundial, 
desenvolvem-se pessoal 
e profissionalmente 
e passam a integrar 
nossa comunidade 
diversificada de mais 
de 50.000 alumni no 
globo. 

Não importa de onde 
você vem, e sim para 
onde está indo.

#BeChevening   |    chevening.org

CHEVENING EM NÚMEROS:

+95% de satisfação 
escolar

Bolsas de estudos 
disponíveis em mais de 
160 países e territórios

Mais de 
50.000 alumni 
mundialmente

Fundado em 1983 pelo 
Ministério de Relações 

Internacionais e 
Commonwealth do Reino 



ESTUDE NO REINO UNIDO
Chevening é o programa internacional 
de bolsas de estudos e de pesquisa do 
governo do Reino Unido. Financiado 
pelo Ministério de Desenvolvimento, 
Relações Internacionais e Commonwealth 
e organizações parceiras, o Chevening 
oferece dois tipos de prêmios: Chevening 
Scholarships para mestrado e Chevening 
Fellowships para profissionais em meio de 
carreira. 

Não importa de onde você vem, e sim 
para onde está indo. Os candidatos bem-
sucedidos do Chevening vêm de diversos 
países e origens, mas todos carregam a 
paixão, a visão e as habilidades necessárias 
para moldar um mundo melhor. 

Há muitos benefícios em ser selecionado, 
incluindo o pagamento total de 
mensalidades ou taxas do programa, 
despesas de manutenção e voos de 
retorno para o Reino Unido. Outros 
benefícios incluem acesso a eventos 
exclusivos de networking, workshops, 
palestras, estágios e oportunidades de 
voluntariado. No final do período da bolsa, 
você estará munido do conhecimento 
e redes para dar vida às suas ideias e 
prosperar na carreira.

Após a conclusão do prêmio, os 
Cheveners passam a integrar uma rede 
global de mais de 50.000 alumni. Os 
alumni do programa Chevening são 
conhecidos por seu excelente histórico de 
ascensão a posições de liderança e por 
trazer novas ideias e mudanças positivas 
para uma ampla gama de campos, 
incluindo política, negócios, artes e mídia, 
sociedade civil e direito.

Estudar no Reino Unido 
com uma bolsa de 
estudos Chevening é uma 
oportunidade única na 
vida. O Reino Unido possui 
um sistema educacional 
único que permite que 
você obtenha habilidades 
e conhecimentos que não 
desenvolveria em outro 
lugar. 

 CHRISTIAN ESTIMADA

Estabelecer conexão com 
outros Cheveners e estudar 
na universidade dos sonhos 
é o que há de melhor no 
Chevening!

ANASTASIA  
ALUVILU 

O que mais gostei no 
Chevening foi aprender sobre 
a história e cultura do Reino 
Unido e conhecer estudantes 
internacionais do mundo 
todo. Com o Chevening, pude 
concluir minha formação 
em uma das principais 
universidades do mundo, o 

que me ajudou a progredir na carreira e 
alcançar meus objetivos.

HAIAN DUKHAN

    @CheveningFCDO

   Chevening Awards

chevening.org


