
 

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 para um programa de mestrado de um 

ano em qualquer área e em qualquer uma das principais universidades do Reino Unido. 

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 oferece oportunidades 

altamente cobiçadas para futuros líderes desenvolverem suas habilidades, criarem novas redes de 

relacionamento, fortalecerem suas oportunidades e ampliarem seus horizontes. 

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. 

 

A rede Chevening Alumni 

As bolsas proporcionam uma oportunidade única para os futuros líderes construírem uma rede global de 

relevância profissional contínua, e também para firmarem parcerias sociais, culturais, acadêmicas ou 

comerciais com o Reino Unido. No Brasil, são mais de 1400 ex-bolsistas que hoje desempenham funções 

de destaque nos setores público e privado, entre os quais: Lélio Bentes Corrêa, Ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho; Francisco Gaetani, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública; 

Beth Lula, Diretora de Marketing do Comitê Rio2016; Pedro Mariani, Diretor Jurídico da AMBEV; 

André Lahoz, Diretor de Redação da Revista Exame. 

Inscrições  

O período de inscrições para 2018 será entre Agosto e Novembro de 2017 pelo site 

www.chevening.org/brazil. Este ano as áreas prioritárias são: 

 Comércio, Negócios & Indústria – Regulamentação Fiscal, Comércio, Transparência e Finanças, 

Transporte, Engenharia, Óleo e gás, Energia, Inovação Tecnológica/Digital, Cidades do Futuro  

 Segurança e Defesa – Segurança Global e Multilateral, Segurança Cibernética, Defesa Digital, 

Crime Transnacional, Drogas, Conflitos e Desarmamento 

 Desenvolvimento – Sustentabilidade, Nutrição, Agricultura Sustentável, Meio-Ambiente, Mudanças 

Climáticas e Medicina Tropical 

 Políticas Públicas & Governança – Inovação, Planejamento e Gestão, Relações Internacionais, 

Democracia e Justiça 

 Esportes e Legado Olímpico - Administração Esportiva e Legado de Grandes Eventos, incluindo 

saúde esportiva e áreas correlatas 

http://www.chevening.org/brazil

