
Bolsa de Estudo – Parte 1  
Ana Otávia Brito Schaun  
 
A nossa correspondente na University of Edinburgh dá dicas imperdíveis para quem está tentando 
uma bolsa pelo British Council  
 
Uma das maiores barreiras para um MBA no exterior é a questão financeira, afinal não se trata 
apenas do pagamento da anuidade do curso (que é alta), mas também do valor necessário para a 
sobrevivência em outro país (incluindo livros, lazer, etc), associado ao fato de que o estudante 
não estará recebendo salário regular por um ou até dois anos de curso...Então, quais as opções 
disponíveis?  
 
Trabalhar muito e planejar o seu curso e todos os gastos com muita antecedência;  
 
Para os afortunados, um Paitrocínio (ou seja, recursos da família);  
 
conseguir um financiamento e terminar o curso com uma dívida a pagar, mas com possibilidade 
de melhoria profissional ou;  
 
Conseguir uma bolsa de estudos (o que também exige planejamento)  
 
Eu decidi pela quarta opção e é nesta que vou me concentrar nos próximos dois artigos, até 
porque é sobre este assunto que tenho recebido o maior número de e-mails. Hoje vou falar 
principalmente sobre a minha experiência em relação à Bolsa Chevening, que é administrada pelo 
British Council.  
 
BRITISH CHEVENING SCHOLARSHIP AWARD  
 
É o programa de bolsas-de-estudo do Ministério das Relações Exteriores Britânico, o Foreign and 
Commonwealth Office (FCO), que é administrado pelo British Council.  
 
Em 2002 foram oferecidas cerca de 70 bolsas para estudantes brasileiros de diversas áreas. A boa 
notícia em relação a esta bolsa é que o FCO está tentando aumentar o número delas para algo em 
torno de 80 a 85, uma vez que a promoção do ensino britânico é agora uma das principais metas 
do primeiro-ministro Tony Blair. A má notícia é que infelizmente MBA não é mais o principal foco 
do Conselho Britânico no Brasil, e no ano passado apenas 9 bolsas foram oferecidas para 
estudantes de MBA em todo o país (apesar do alto número de inscrições).  
 
A bolsa Chevening era a mais completa e a que mais se encaixava ao meu objetivo, pois após 
muita pesquisa, já havia decidido que com o meu perfil e buscando mais internacionalismo e troca 
de experiências, o MBA Britânico seria o mais adequado (quem quiser saber mais sobre ensino no 
Reino Unido, vale a pena dar uma olhadinha no site 
http://www.educationuk.org.br/rcms/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=99&sid=11). Aliás, é 
muito importante definir o seu objetivo antes de qualquer outra coisa, para que você não troque o 
ideal pelo que a princípio pode parecer mais fácil, como financiamento ou bolsa para um MBA que 
não se enquadra nas suas metas ...  
 
A Bolsa Chevening que cobre MBA (existem outras bolsas Chevening, especificas para outras 
áreas), pode ser integral ou parcial a depender da colocação do candidato. A integral, como no 
meu caso, paga não apenas a anuidade do curso (com limite de 12.000,00 libras), mas também 
uma ajuda de custo mensal (608,00 libras*), além de alguns valores adicionais sendo eles: ajuda 
para instalação (268,00 libras*); para a compra de livros (407,00 libras*); compra de roupas 
(268,00 libras*); a tese (255,00 libras*) e ajuda de custo para a viagem de retorno (268,00 
libras*). Os valores acima citados (*) são referentes a minha bolsa e podem sofrer mudanças de 
um ano para outro (e/ou de acordo com o tipo de bolsa e destino do estudante).  



 
A vantagem desta bolsa em relação às demais é que ela é mais completa. É literalmente uma 
doação e além de tudo, devido à alta concorrência, ao seletivo processo de escolha e ao 
reconhecimento internacional, também se constitui em um “algo mais” para o currículo.  
 
A seleção de candidatos é feita em 2 fases:  
 
Entrega da documentação, formulários, redação, IELTS (International English Language Testing 
System) e cartas de referência, etc  
 
Entrevistas.  
 
Se você quiser mais informações em relação a documentações e pré-requisitos, dê uma olhada no 
site http://www.britishcouncil.org.br/edu/chevening.shtml ou entre em contato com o Conselho 
Britânico.  
 
MINHAS DICAS PESSOAIS:  
 
Tenha certeza absoluta do que quer. Fazer MBA no exterior é um investimento que vai muito além 
da questão financeira. Além disto, esta certeza será testada pelo British Council em todas as 
fases, pois para eles não é interessante dar uma bolsa de estudos a um candidato que poderá 
desistir no caminho;  
 
Prepare-se com antecedência. Faça os testes necessários, fale com as referências, faça a inscrição 
junto à(s) Universidade(s), faça tudo como se já tivesse recebido a carta confirmando a bolsa. 
Todos este passos são importantes pois demonstram determinação e certeza do que quer no 
processo de seleção do British Council e simplificam a sua vida quando receber a confirmação da 
bolsa, pois terá um tempo curto para organizar exames médicos, documentos etc e para 
confirmar ao British Council a Universidade escolhida (para que este planeje o pagamento). Caso 
contrário, você poderá receber a carta da bolsa, sem ainda ter a carta de oferta da Universidade, 
correndo o risco de não encontrar uma oferta a tempo ou de aceitar a Universidade que não quer, 
em função do prazo;  
 
Seja consistente nas suas respostas escritas e verbais (o que mais uma vez, não será difícil se 
você realmente souber o que quer);  
 
Se for chamado para a entrevista, leia a sua inscrição, composição, detalhes das Universidades 
etc, várias vezes e mais uma vez tenha atenção à consistência.  
 
Esteja pronto para perguntas ligadas a objetivo de vida, planos e etc  
 
Tenha confiança e demonstre o quanto você tem trabalhado para isso e o que você almeja 
alcançar . No meu caso por exemplo, eu demonstrei que já havia viajado para a Inglaterra duas 
vezes com o intuito de visitar as Universidades potenciais e fazer a minha escolha com mais 
cuidado, demonstrei que já tinha um assunto em potencial para a minha tese, demonstrei que 
havia participado de algumas feiras sobre MBA em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e etc.  
 
Na minha opinião o British Council quer ter a certeza de que o candidato tem, além do perfil 
adequado em termos de qualificação, potencialidade, idade e experiência, o equilíbrio e 
determinação para enfrentar o período de estudos longe do seu “habitat natural”.  
 
O período de inscrições se inicia agora em 01 de Maio e vai até 31 de Julho, para cursos que 
tenham início a partir de abril de 2004. Então, para aqueles que vão tentar, BOA SORTE!! 
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