
 

 

 

O que são as Bolsas de Estudo 

Chevening? 

As Bolsas Chevening 
são o programa mundial 
de bolsas de estudo do 
governo britânico, 
financiado pelo 
Ministério das Relações 
Exteriores do Reino 
Unido (FCO) e 
organizações parceiras.  
 

As Bolsas são concedidas a estudantes de destaque 

e com potencial de liderança. As bolsas normalmente 

são para um programa de mestrado de um ano em 

qualquer área e em qualquer uma das principais 

universidades do Reino Unido. 

Os estudantes são selecionados pessoalmente pelas 

Embaixadas/ Alto Comissariados do Reino Unido 

pelo mundo, algumas vezes em parceria com 

organizações patrocinadoras apropriadas. 

Oportunidades altamente cobiçadas 

O Programa Chevening começou em 1983 e tornou-

se um programa de prestígio internacional. O 

Chevening opera em 160 países (com exceção dos 

EUA e da União Européia) e cada ano auxilia 

aproximadamente 1000 pessoas. 

O programa oferece oportunidades altamente 

cobiçadas para futuros líderes desenvolverem suas 

habilidades, criarem novas redes de relacionamento, 

fortalecerem suas oportunidades e ampliarem seus 

horizontes. 

Após o término do curso, os bolsistas se 

comprometem a retornar aos seus países de origem. 

O que está incluso numa Bolsa de 

Estudo Chevening? 

A maioria das bolsas cobre: 

 Mensalidades; 

 Ajuda de custo para subsistência com valor 

fixo (para um bolsista); 

 Uma passagem de ida e volta em classe 

econômica para o Reino Unido; 

 Auxílios extras para cobrir gastos essenciais. 

Algumas bolsas cobrem parte do custo de estudar no 

Reino Unido; por exemplo, somente mensalidades ou 

somente ajuda de custo. 

 

Um novo website do Chevening 

 

www.chevening.org 

Um novo site das Bolsas de Estudo Chevening foi 

lançado no endereço www.chevening.org . 

Candidatos em potencial podem se cadastrar para 

receber notícias sobre o período de inscrição e 

orientações ao candidato, além de conhecer as áreas 

prioritários para os países que oferecem Bolsas de 

Estudo Chevening. 

Além de dar detalhes sobre o processo de inscrição 

no Chevening, o website fornece atualizações sobre 

as últimas notícias do programa mundialmente, e 

apresenta informações importantes sobre como se 

candidatar para cursos de educação superior no 

Reino Unido de uma forma geral. 

 

A rede Chevening: um recurso 

poderoso 

 

Há mais de 43.000 graduados 
do Chevening pelo mundo, que 
juntos compõem uma influente 
e respeitada rede global  
 

As bolsas proporcionam uma oportunidade única 

para os futuros líderes construírem uma rede global 

de relevância profissional e também para firmarem 

parcerias sociais, culturais, acadêmica ou comercial 

com o Reino Unido. 

Os bolsistas do Chevening têm um histórico 

excelente de promoções a posições de liderança em 

suas respectivas profissões 

Alguns egressos incluem: Baldwin Spencer, primeiro-

ministro de Antígua e Barbuda; Anote Tong, 

presidente do Kiribati; Sergei Stanishev, ex-

presidente da Bulgária; Alvaro Uribe Velez, ex-

http://www.chevening.org/


 

 

 

presidente da Colômbia; Marek Belka, ex-primeiro-

ministro da Polônia; Gega Mgaloblishvili, ex-primeiro-

ministro da Geórgia.  

No Brasil, são mais de 1400 ex-bolsistas que hoje 

desempenham funções de destaque nos setores 

público e privado, entre os quais: 

Embaixador Tovar Nunes, Chef de Cabinete do 

Ministro do Estado;  

Lélio Bentes Corrêa, Ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho 

Francisco Gaetani,  Secretaria Executiva, Ministerio 

do Meio Ambiente  

Eduardo Paranhos, Diretor Jurídico da HP Brasil  

Lorraine de Mattos, Presidente de Cultura Inglesa  

Beth Lula, Diretora da Marca Rio2016 

André Lahoz Mendonça Barros, Diretor de Redação 

da Revista Exame  

Ruth de Aquina, Colunista na revista Epoca  

 

Como se inscrever 

Para conhecer as áreas prioritárias no seu país, 

visite a página do seu país em 

www.chevening.org 

Para se candidatar para uma Bolsa Chevening: 

 Cadastre-se para receber notícias sobre o 

período de inscrição e orientações aos 

candidatos clicando em “Register” em uma 

das páginas de países em 

www.chevening.org; 

 

 Planeje-se para fazer um teste de proficiência 

em inglês antes de se inscrever. Seu teste de 

inglês deve ter sido feito depois de outubro de 

2011. Consulte o site www.chevening.org 

para obter as últimas informações sobre 

testes de proficiência em inglês e descobrir 

quais certificados são aceitos; 

 

 Pesquise sobre em quais cursos e quais 

universidades do Reino Unido você gostaria 

de se inscrever, uma vez que as opções de 

curso e universidade devem ser incluídas no 

seu formulário de inscrição do Chevening 
 

 Pesquise sobre os pré-requisitos de língua 

inglesa para o curso escolhido: é muito 

provável que existam requisitos acima do 

mínimo exigido para se candidatar para uma 

Bolsa Chevening. Planeje como você vai 

preencher esses requisitos.  

Para mais informações, por favor, visite 

www.chevening.org 

 

 

 

 

Bolsas de Estudo Chevening 

Torne-se parte da nossa rede global 

www.chevening.org 


