
Estude no Reino Unido com uma 
bolsa de estudos integral do 
Chevening 

GANHE
O MUNDO 

Bolsas de estudo



Chevening é o programa internacional de bolsas de estudo 
e de pesquisa do Governo do Reino Unido. Financiado pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do 
Desenvolvimento (FCDO, na sigla em inglês) do Reino Unido e 
organizações parceiras, o programa Chevening oferece a líderes 
destacados e emergentes a oportunidade de estudar no Reino 
Unido.

Chevening oferece dois tipos de concessões:
•  Bolsas de estudos Chevening: concedidas a indivíduos talentosos 

que buscam cursar um mestrado totalmente financiado em uma 
universidade líder do Reino Unido. 

•  Bolsas de pesquisa Chevening: concedidas a profissionais em meio 
de carreira que buscam estudar, realizar projetos de pesquisa ou 
fazer um estágio profissional no Reino Unido. 

Os candidatos bem-sucedidos vêm de diversos países e origens, mas 
todos trazem consigo a paixão, a visão e as habilidades necessárias 
para influenciar na realização de mudanças positivas em seus países 
de origem.  

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

ESTUDE NO REINO UNIDO

COM CHEVENING



Esta é uma oportunidade única de viver e estudar durante um ano 
no Reino Unido. Você desenvolverá suas habilidades e qualidades 
acadêmicas, construirá sua rede pessoal e professional, vivenciará 
uma nova cultura e começará um relacionamento duradouro e 
positivo com o Reino Unido. 

Com a bolsa de estudos Chevening você estará munido do 
conhecimento e das redes que lhe permitirão dar vida a suas ideias e 
prosperar na carreira. 

Os diplomados se unirão à rede global de mais de 50.000 alumni do 
Chevening, que têm um excelente histórico de conquistar posições 
de liderança. Nossos alumni trazem novas ideias e mudanças 
positivas em diversas áreas como política, negócios, artes, meios de 
comunicação, sociedade civil e direito.  

A bolsa de estudos Chevening inclui:
• Cobertura total das despesas de ensino ou do programa
• Despesas de estadia e voos de retorno ao Reino Unido
•  Acesso a eventos exclusivos de networking e da comunidade de 

alumni do Chevening
• Estágios
• Oportunidades de voluntariado

QUAIS SÃO OS 

BENEFÍCIOS DE UMA BOLSA DE 

ESTUDOS CHEVENING?

#MyCheveningJourney
chevening.org

https://www.chevening.org/


Não há um limite máximo de idade para candidatar-se a bolsas de 
estudo Chevening, mas para estar qualificado você deve: 

•  Ser cidadão de um dos países ou territórios autorizados pelo 
programa Chevening

•  Retornar ao local de origem por um período mínimo de dois anos 
após a conclusão do mestrado

•  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 estudado anteriormente no Reino Unido por meio de bolsas 

de estudo financiadas pelo Governo do Reino Unido

Para ver a lista completa de critérios de  
qualificação, visite chevening.org/scholarships

Para obter mais informação e conhecer os  
critérios de qualificação das bolsas de pesquisa  
Chevening, visite chevening.org/fellowships

VOCÊ ESTÁ QUALIFICADO

PARA UMA BOLSA DE 

ESTUDOS CHEVENING?

https://www.chevening.org/scholarships/
https://www.chevening.org/fellowships/


COMO VOCÊ PODE SE INSCREVER  
PARA UMA BOLSA DE ESTUDOS CHEVENING?
• Leia este folheto atentamente e guarde-o para consulta futura
•  Selecione e inscreva-se em três diferentes cursos de mestrado 

elegíveis no Reino Unido
• Indique duas referências na sua inscrição
•  Inscreva-se online de 2 de agosto a 1º de novembro de 2022 em 

chevening.org/apply

O QUE ACONTECE DEPOIS QUE VOCÊ SE INSCREVER?

Início de 2023 
Você saberá se você foi convocado para uma 
entrevista.

1º semestre de 2023
Você saberá se foi selecionado 
condicionalmente.

Julho de 2023
Você já deverá ter recebido uma oferta 
incondicional de pelo menos uma das três 
opções de mestrado.

Setembro a outubro de 2023
Se for bem-sucedido, você começará seus 
estudos no Reino Unido como bolsista do 
Chevening!

https://www.chevening.org/apply/


160+
países e territórios 
autorizados pelo 
programa de bolsas de 
estudos Chevening  

150+
universidades 
britânicas disponíveis

Mais de

50.000 
alumni Chevening 
formando uma rede 
verdadeiramente global

#MyCheveningJourney
@CheveningFCDO

       Chevening Awards

CHEVENING EM NÚMEROS

chevening.org

60+
eventos exclusivos 
todos os anos

58%
dos atuais bolsistas são 
mulheres

Mais de

95%
de satisfação dos 
bolsistas

38
anos desenvolvendo futuros líderes

1
ano no Reino Unido que mudará  
sua vida

https://www.chevening.org/

