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Ana Otávia Brito Schaun nasceu em Salvador, BA, há 32 anos. Formou-se em Publicidade e 
Propaganda pela PUC. Até embarcar para a Escócia era gerente de filial da DHL. Seu MBA na 
University of Edinburgh termina em setembro deste ano 
 
Além da bolsa Chevening, que abordei no artigo anterior, existem outras disponíveis a brasileiros 
que queiram fazer MBA no exterior. Há também alternativas para o financiamento de seus custos. 
Desta vez, não poderei falar sobre a minha experiência pessoal, uma vez que as informações aqui 
fornecidas são apenas um resumo dos dados que coletei na internet, acrescidas de um 
depoimento de um bolsista do Rotary Club.  
 
Durante minha busca, antes de decidir me inscrever na Chevening, fiquei surpresa com o número 
de bolsas de estudos oferecidas em todo o mundo. Existem dezenas de instituições que oferecem 
bolsas para mestrados, doutorados e pós-doutorados. É claro que encontrar essas bolsas requer 
uma extensa pesquisa e muita leitura. Para ajudá-los, vou fazer aqui um pequeno resumo das 
informações que encontrei sobre os maiores programas de bolsas e financiamentos disponíveis no 
Brasil, além de citar algumas importantes fontes de informação sobre bolsas no exterior.  
 
Bolsas de estudo no Brasil  

 
De acordo com minhas pesquisas, o programa que mais fornece bolsas de estudos para os 
brasileiros (além do Chevening) é o Programa Alban, que no ano passado forneceu 63 bolsas de 
estudos (só para o Brasil). O Programa Alban é bem recente (não estava disponível quando 
pesquisei para a minha bolsa), tendo sido adotado pela comissão Européia em 2002. Este 
programa estima oferecer o total de 3900 bolsas para os latino-americanos até 2010 e é exclusivo 
para instituições de ensino superior elegíveis da União Européia. De acordo com as estatísticas, a 
concorrência no Brasil em 2002 foi de 736 candidatos para as 63 bolsas concedidas (sendo que, 
se analisarmos os dados da América Latina, a concorrência sobe para 25,9 candidatos por vaga).  
 
O período de educação aceito varia de 6 meses a 3 anos, e o valor da bolsa para mestrado é de 
até 18 mil Euros (e até 75% do custo total). A idade limite para mestrados é de 45 anos. E o mais 
importante... As inscrições já estão abertas desde o dia 17 de Outubro, encerrando-se em Janeiro.  
 
Para maiores informações sobre o programa visite o site http://www.programalban.org/  
 
Uma outra instituição que oferece bolsas no Brasil (e em outros paises também) é o Rotary Club, 
que em 2000-2001 ofereceu 1084 bolsas para estudantes de 67 países. Este programa oferece a 
vantagem de não estabelecer limites de idade e conceder uma bolsa de até US$ 25.000,00 para 
um ano de curso ou US$ 12.000,00 por ano para cursos com duração superior a um ano.  
 
De acordo com um colega italiano que conseguiu esta bolsa, a seleção é feita de maneira mais 
informal que a bolsa Chevening e também menos burocrática. Ainda de acordo com ele, como 
parte do programa, há um acordo para que o bolsista participe de algumas reuniões do Rotary 
fazendo apresentações sobre o seu país de origem - o que é muito positivo por oferecer boas 
oportunidades de contatos. Informações mais detalhadas podem ser encontradas em 
http://www.rotaryint.com.br/ (seção: Fundação Rotariana).  
 
O Programa Fulbright concede bolsas para cursos com ênfase em ciências sociais e humanas e 
objetiva cobrir os custos do aluno (incluindo passagem, auxílio mensal, ajuda de custo para 
material didático e seguro saúde) sem, no entanto, cobrir a anuidade do curso. A boa notícia é 
que aqui também não existe limite de idade e que apesar da bolsa ser fornecida para um ano, ela 
pode ser renovada por mais um (o que é necessário, já que o MBA nos Estados Unidos dura dois 



anos). Para detalhes, vale visitar o site: http://www.fulbright.org.br/ (clique na bandeira do 
Brasil. Na nova janela, clique em “bolsas de estudos”).  
 
A Fundação Ford possui um programa de bolsas de estudo em 22 países (tendo incluído o Brasil 
no programa há dois anos atrás). Na última seleção brasileira ofereceu 42 bolsas para cursos 
variados. É um programa direcionado a estudantes e profissionais que possuem acesso restrito a 
educação e é excluso para cursos stricto sensu e doutorados. (informações em 
http://www.programabolsa.org.br/ ).  
 
Infelizmente, pelo que pude pesquisar, o governo brasileiro não oferece um grande número de 
bolsas para mestrados (o Capes e o CNPQ focam em doutorado e pós-doutorado). Apenas o 
Ministério das Relações Exteriores oferece estas bolsas com informações disponíveis por meio do 
site http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/organismos/bid/orgaos.asp  
 
Financiamentos no Brasil  

 
No Brasil, as duas maiores fontes de financiamento dos custos de MBA são a Fundação Estudar e 
o Instituto Ling. A Fundação Estudar, criada em 1991 para fornecer ajuda financeira a estudantes 
ou profissionais que visam educação de alto nível, já forneceu desde então financiamentos sem 
juros (mas corrigido monetariamente) a 112 brasileiros que cursaram MBA no exterior 
(totalizando 269 bolsas em cursos variados). No ano de 2003, 197 candidatos concorreram às 20 
bolsas oferecidas (o bolsista se compromete a devolver o valor total por meio de pagamentos 
mensais de 10% do seu salário após o curso, até quitação do mesmo). A Fundação também não 
limita idade a candidatura para MBA, mas deixa clara a preferência por profissionais em início de 
carreira. (visite: http://www.estudar.org.br/).  
 
O Instituto Ling, outra instituição privada, sem fins lucrativos que nos dez anos do projeto 
START/MBA, concedeu 50 financiamentos, possui projeto focado em profissionais em início de 
carreira (apesar de não limitar idade dos concorrentes) e é destinado apenas a cursos de MBA no 
exterior. Suas inscrições são abertas em janeiro, e encerradas em maio 
(http://www.institutoling.org.br/).  
 
Bolsas e Financiamentos no exterior  

 
É até difícil saber por onde começar e como escrever um resumo sobre as inúmeras fontes de 
financiamentos e bolsas disponíveis pelo mundo afora. As maiores, na verdade, são os governos 
(vale visita ao site e consulado do país onde você pretende estudar) e as universidades (veja os 
sites da instituição pretendida), que apesar de individualmente oferecerem um pequeno número, 
somam uma quantidade incrível de bolsas de estudo.  
 
Continuando a busca por fontes de informação, o site http://www.aauw.org/fga/index.cfm oferece 
dicas de bolsas para mulheres, incluindo o International Fellowships, que é exclusiva para não 
americanas e vai distribuir 57 bolsas neste processo que já está aberto. Na verdade, conforme 
citei no artigo anterior, várias instituições estão oferecendo bolsas exclusivas só para as mulheres, 
em uma tentativa de atraí-las, já que o número mulheres em MBA não tem evoluído apesar dos 
esforços das Universidades.  
 
Os sites dos programas internacionais de bolsas da Shell 
(http://www.shellscholar.org/splash/frames.html) e da “The Gates Cambridge Trust” 
http://www.gates.scholarships.cam.ac.uk ), também valem uma visita, já que só na última 
seleção a Shell concedeu 64 bolsas (sendo 3 para o Brasil). A The Gates planeja conceder 100 
bolsas no próximo período. O site do Education UK do The British Council 
(http://www.educationuk.org.br/rcms/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=8 ) está bem organizado, 
oferecendo informações não apenas sobre a bolsa Chevening, mas também sobre outras 
Instituições e sobre as bolsas oferecidas pelas Universidades Inglesas.  



 
Outro site bastante completo sobre bolsas é o site da Educational Portal of the Américas: 
http://www.educoas.org/portal/fslinks.aspx?culture=en&tabindex=44&childindex=52 que contém 
informações de bolsas gerais e divididas por país.  
 
A tarefa de encontrar a bolsa de estudos mais adequada não é fácil. O processo de inscrição 
costuma ser trabalhoso e custoso, já que envolve diversas documentações e traduções. Mas, 
pensando no benefício e economia (ou mesmo viabilidade) que elas podem trazer, eu, como 
bolsista, posso afirmar que vale a pena. Mesmo as Instituições que oferecem poucas bolsas 
podem valer uma tentativa (se forem compatíveis com o seu plano educacional). Ouvi 
comentários de que algumas instituições acabam não oferecendo mais bolsas por falta de 
inscrições elegíveis. Uma grande parte das Instituições já está com inscrições abertas ou próximas 
a sua abertura. Então, mais uma vez, para aqueles que vão tentar: BOA SORTE! 
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