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O IE Business School, escola espanhola de negócios, abriu matrículas para o programa de 
bolsas de estudo de mestrado 2011, em parceria com a Organização dos Estados Americanos 
(OEA). Serão oferecidas 11 bolsas de estudos equivalentes a 30% a 50% do valores dos 
cursos para alunos do continente americano. Serão oferecidas bolsas nas áreas internacional, 
esportes, biotecnologia, assessoria jurídica e arquitetura e design, que custam, em média, € 
28 mil. 
 
De acordo com o representante do IE Business School no Brasil, João Villas, os alunos devem 
ser aprovados pela avaliação da escola antes de tentar a bolsa de estudos. O diferencial do 
programa, segundo Villas, é a oportunidade de participar de um estágio de verão na OEA. 
"Esse trabalho abre portas para profissionais que querem trabalhar em organismos 
multilaterais, normalmente uma carreira muito difícil e fechada", afirma. Os cursos, segundo 
ele, também são indicados para profissionais que procuram uma transição de carreira. 
 
Segundo ele, os estudantes brasileiros estão se tornando cada vez mais atraentes para as 
escolas de negócios, em especial o IE. "Por outro lado, os brasileiros não têm o hábito de se 
inscrever pra bolsas de estudo, por considerarem remota a possibilidade de conseguir o 
desconto", diz.  
 
A preocupação em oferecer bolsas para países membros da OEA é justificada pela grande 
presença de alunos com essa procedência nos cursos do IE Business School. Os latino-
americanos são o segundo maior público de estudantes na escola, só perdendo para os 
estudantes dos Estados Unidos. O número de brasileiros segundo Villas, tende a crescer. O 
bom momento vivido pela economia do país somado ao interesse crescente da Europa pelo 
Brasil faz com que o aluno do país seja valorizado na sala de aula. "As escolas acreditam que a 
presença de um brasileiro na classe é importante para agregar na discussão." 
 
A avaliação leva em consideração a experiência profissional e acadêmica do candidato e seu 
conhecimento de idiomas. O período de matrículas termina em 20 de novembro e os 
resultados serão divulgados em dezembro. Os cursos começam em fevereiro, em Madri, na 
Espanha, e serão ministrados em inglês ou espanhol, dependendo do programa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


