ESTUDE NO
REINO UNIDO

CHEVENING EM
NÚMEROS

com uma bolsa de estudos
Chevening
Mais de 60
eventos
exclusivos
todos os anos
Mais de 50.000
alumni, formando
uma rede
verdadeiramente
global

Mais de 160
países e
territórios
autorizados
pelo programa

58% dos atuais
bolsistas são do sexo
feminino

@CheveningFCDO
Chevening Awards

37 anos de
desenvolvimento
de futuros líderes

Mais de 150
universidades
britânicas à
disposição dos
candidatos
+95% de
satisfação
escolar

1 ano no Reino
Unido é capaz de
transformar a sua
vida

#BeChevening
chevening.org
Chevening é o principal programa de bolsas de
estudos e de pesquisa do governo do Reino Unido.
Oferecemos aos futuros líderes do mundo todo
a oportunidade única de frequentar um curso de
mestrado em qualquer área pelo período de um
ano, em qualquer universidade do Reino Unido.

chevening.org

#BeChevening

O QUE É O PROGRAMA
CHEVENING?
Somos financiados pelo Ministério de
Desenvolvimento, Relações Internacionais e
Commonwealth (FCDO, na sigla em inglês)
do Reino Unido e organizações parceiras.
Nossos bolsistas obtêm diplomas de
mestrado de nível mundial, desenvolvemse pessoal e profissionalmente e passam a
integrar nossa comunidade diversificada de
mais de 50.000 alumni no globo.
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.
Não importa de onde você vem, e sim para
onde está indo.
Candidate-se a uma bolsa de estudos
Chevening em: chevening.org/apply

O que mais gostei no
Chevening é conhecer
pessoas que são
incrivelmente diversas,
de diferentes países
e estilos de vida, de
diferentes áreas, todos
se unindo para mudar o mundo.

POR QUE SE INSCREVER?

ESTOU QUALIFICADO?

Oferecemos bolsas de estudos integrais e
ajuda de custo fixa, permitindo ao bolsista
concentrar seu foco em atingir seus
objetivos profissionais e aproveitar uma
experiência para a vida toda.

Para realizar sua inscrição no programa de
bolsas de estudos Chevening, é necessário:
• Ser cidadão de um dos países ou
territórios autorizados pelo programa
Chevening, concordando em retornar
ao local de origem por um período
mínimo de dois anos após a conclusão
do programa.
• Ter concluído um curso de graduação
que possibilite a candidatura a um curso
de pós-graduação em uma universidade
do Reino Unido.
• Apresentar experiência profissional de,
no mínimo, dois anos.
• Não ter recebido anteriormente
qualquer financiamento por parte do
governo britânico para estudar no Reino
Unido.

Viva e estude no Reino Unido por um ano.
Desenvolva suas habilidades acadêmicas e
profissionais. Construa sua rede, vivencie
nossa cultura e inicie um relacionamento
positivo e duradouro com o Reino Unido.
No final do período da bolsa, você estará
munido do conhecimento e redes para dar
vida às suas ideias e prosperar na carreira.
Outros benefícios incluem:
• Voos de retorno ao Reino Unido.
• Acesso a eventos exclusivos de networking,
estágios, emocionantes viagens pelo Reino
Unido, workshops, palestras e oportunidades
de voluntariado
• A chance de se juntar a uma rede internacional
composta por mais de 50.000 líderes.

A experiência
Chevening não só
oferece a experiência
de estar no Reino
Unido, mas também
a experiência de se
conhecer melhor.
- ALHARETH ELSHIBANI

- VICKY APPELBAUM

Não há limite máximo de idade.
Acesse a lista completa de critérios em:
chevening.org/scholarships

O que mais gostei na
minha experiência
com o Chevening foi
conhecer pessoas
de todas as esferas
da vida e ouvir e
aprender com suas
histórias. Suas histórias me
inspiram e motivam a ser um
líder melhor em minha área de
atuação.”- JULZE ALEJANDRE

COMO FAÇO PARA ME
INSCREVER?
Leia este folheto atentamente. Guarde-o
para consulta futura.
•

•
•

Selecione e inscreva-se em três
diferentes cursos de mestrado
qualificados no Reino Unido.
Indique duas referências na sua
inscrição.
Inscreva-se online de 3 de agosto a 2 de
novembro de 2021 em chevening.org/
apply

O QUE ACONTECE
DEPOIS QUE VOCÊ SE
INSCREVE?
Início de 2022
Avisamos se você for convocado para uma
entrevista.
1º semestre de 2022
Informamos se você foi selecionado
condicionalmente.
Julho de 2022
Você deve ter recebido uma oferta
incondicional de pelo menos uma das três
opções de curso de mestrado.
Setembro a outubro de 2022
Se for bem-sucedido, você começa seus
estudos no Reino Unido como Chevening
Scholar!

