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Ministro quer mais brasileiros em universidades britânicas. 
 
A visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva à Inglaterra em março foi o pontapé para o 
estabelecimento de uma série de acordos bilaterais que envolvem questões econômicas, 
comerciais, científicas e educacionais.  
 
Na última segunda-feira, foi a vez dos representantes ingleses retribuírem a visita e reafirmarem 
os acordos estabelecidos, com a visita do Ministro Adjunto Britânico de Relações Exteriores, Lorde 
David Triesman, responsável, entre outros assuntos, pelo programa de bolsas de pós-graduação 
Chevening, que financiam a subsistência do estudante estrangeiro e os custos com o curso de 
pós-graduação na Inglaterra.  
 
Triesman afirmou que dentro dos acordos assinados, está o projeto de aumento no número de 
bolsistas brasileiros nas universidades britânicas. "O número de brasileiros vem crescendo. Como 
o Chevening é uma de minhas responsabilidades, decidi concentrar meus esforços relacionados ao 
programa em países que são parceiros-chave.  
 
O Brasil é um deles. Logo a maior oferta de bolsas será uma realidade", afirmou o ministro. "Em 
2005, foram investidos cerca de 1 milhão de libras na distribuição de bolsas dentro do Chevening 
em âmbito mundial e 63 bolsas foram entregues a estudantes brasileiros. Entre as áreas 
prioritárias para a escolha de bolsistas estão comércio e indústria, direitos humanos, 
desenvolvimento econômico e social e jornalismo", explicou Susan Burnett, diretora do British 
Council no Rio. Informações, www.britishcouncil.org.br ou www.chevening.org.br  
 
Para quem tem pressa, bolsas ainda em 2006  
 
Quem quer estudar no Reino Unido ainda este ano tem mais uma oportunidade. O Grupo BG, 
empresa da área de petróleo e gás; o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido FCO 
(Foreign and Commonwealth Office); e a Universidade de Strathclyde estão patrocinando oito 
bolsas de estudos para cursos de mestrado na Universidade de Strathclyde em Glasgow, na 
Escócia.  
 
São oferecidos cursos de um ano de duração nas áreas de Engenharia, Ciências Aplicadas (Meio 
Ambiente) e Administração de Negócios para estudantes de 16 países, incluindo o Brasil.  
 
Os critérios de seleção e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do British Council, na 
página de bolsas especiais administradas no Reino Unido. Com a prorrogação, a documentação 
exigida deve chegar à Universidade de Strathclyde até a próxima quinta-feira. Os candidatos 
receberão o resultado até junho, e as aulas começarão em setembro. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 abr. 2006, Carreira, p. B-9. 
 


