
Conhecimentos adquiridos pelo mundo 
 
Incentivos financeiros de instituições, fundações e empresas facilitam a experiência 
no exterior 
 
Graças à crescente oferta de bolsas de estudos por instituições, fundações e empresas 
nacionais e multinacionais, o sonho de fazer uma pós-graduação no exterior tem se tornado 
possível para um número cada vez maior de estudantes. São diversas as possibilidades, mas 
os candidatos precisam se informar sobre as características de cada bolsa e programa, para 
avaliar se as condições são adequadas ao seu perfil e se os cursos estão alinhados ao seu 
projeto de pesquisa e área de atuação. 
 
A Capes e o CNPq são algumas das entidades nacionais que oferecem bolsas de estudos no 
exterior a alunos de pós-graduação matriculados em instituições de ensino superior no Brasil. 
 
O Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford (International 
Fellowships Program IFP) é um dos mais tradicionais do mundo e está presente em 22 países 
da África, América Latina, Ásia, Oriente Médio e na Rússia. No Brasil, a Fundação Carlos 
Chagas é responsável pela coordenação do programa que, anualmente, coloca à disposição 
cerca de 40 bolsas de mestrado e doutorado no País. De acordo com a Fundação, desde 2002, 
mais de 200 candidatos brasileiros já foram beneficiados. 
 
A Fundação Estudar, por sua vez, concede bolsas para cursos realizados nas principais 
instituições dos Estados Unidos e da Europa, entre eles Master in Laws, Master in Arts, Master 
in Business Administration, Master in Public Administration, Master in Public Policy e Master in 
Science. A entidade busca colaborar para o desenvolvimento do Brasil por meio do incentivo à 
educação e formação de futuros líderes. 
 
A Fundação Rotária, do Rotary International, também dá oportunidades para estudantes que 
desejam se aperfeiçoar em outro país. Entre suas ações estão programas educacionais que 
incluem incentivos financeiros para pós-graduandos no estrangeiro. 
 
Já a Fundação Carolina, da Espanha, oferece auxílio a pessoas nascidas nos países da 
comunidade ibero-americana. O benefício abrange diversas áreas do conhecimento e, em 
geral, não cobre todas as despesas do aluno previstas durante o curso. 
 
Os candidatos interessados em cursar pós-graduação no exterior também podem se informar 
sobre bolsas de estudos em sites na Internet de embaixadas e consulados de cada país. 
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