
FAQ BRASA BLACK HONORS

O que é BRASA BLACK HONORS?

O BRASA Black Honors é um programa de bolsas e de desenvolvimento de liderança exclusivo

para estudantes negros comprometidos com o empoderamento da comunidade negra brasileira e

que tenham sido aceitos ou estejam realizando um curso de graduação completa no exterior.

É importante mencionar que o BRASA BLACK HONORS é uma das iniciativas da BRASA para

enfrentar os potenciais desafios que impedem a presença de estudantes negros  no exterior.

Maiores informações podem ser obtidas no nosso site.

Quais são os requisitos para ser elegível no BRASA BLACK HONORS?

Para estar apto a concorrer a uma vaga de bolsista do Programa BRASA Black Honors a pessoa

deverá

● Se autodeclarar como preta ou parda;

● Ser brasileira, nata ou naturalizada;

● Ser comprometida com o empoderamento da comunidade negra brasileira;

● Ter sido aceita ou estar realizando um curso de graduação completa em alguma

universidade no exterior com formatura prevista a partir 12/2023;

● Comprovar necessidade financeira para recebimento da bolsa BRASA.

Quais são as etapas do processo seletivo BRASA BLACK Honors?

(1) Formulário de Inscrição Online;

(2) Entrevista Individual;

(3) Painel com lideranças da BRASA;

(4) Painel com membros do Conselho da BRASA e Convidados.

Posso me inscrever mesmo já estudando fora do Brasil?

Sim. São elegíveis todos os estudantes que já estejam realizando um curso de graduação completa

em alguma universidade no exterior e tenham formatura prevista para data a partir de dezembro

de 2023.

O processo seletivo do BRASA BLACK HONORS é mais difícil?

Não, o BRASA BLACK Honors estrutura-se através das mesmas etapas do Programa de Bolsas da

BRASA porém, com critérios focados na avaliação e no desenvolvimento de estudantes negros

comprometidos com o empoderamento da comunidade negra  brasileira.



Destaca-se que os participantes do BRASA Black Honors receberão feedback, positivo ou

negativo, da equipe da BRASA a partir da segunda etapa do processo de seleção, ou seja, a partir

da etapa de entrevista individual.

Já recebo bolsa de outra organização, ainda posso me candidatar para o BRASA Black
Honors?

Sim. A pessoa participante poderá concorrer ao BRASA Black Honors mesmo que esteja

recebendo bolsa de outra organização ou esteja participando de outro processo seletivo para

bolsa.

Existe restrição de universidade e cursos?

Não. Avaliamos a pessoa participante de maneira holística e independente de qual país,

universidade ou curso de graduação da mesma.

Destaca-se que, por enquanto, estudantes de intercâmbio acadêmico de graduação/duplo

diploma, pós-graduação, mestrado, doutorado e graduação no Brasil não são elegíveis ao

Programa BRASA Black Honors.

Qual o valor da bolsa oferecida?

A bolsa de estudos será concedida para cobrir o pagamento das mensalidades ou anuidades dos

cursos e despesas de manutenção (moradia, transporte, alimentação, oportunidades acadêmicas

e/ou material acadêmico essencial). O valor da bolsa de estudos proporcionada pela BRASA será

definido de acordo com o perfil acadêmico, condição socioeconômica, suporte financeiro que já

possui de terceiros, os custos da universidade e a duração do curso que a pessoa realiza ou

realizará.

A BRASA buscará cobrir a necessidade financeira demonstrada pela pessoa participante,

entretanto, o valor da bolsa de estudos poderá variar em relação ao valor solicitado e será

definido pela BRASA, a seu critério, ao término do processo de seleção do Programa BRASA Black

Honors.

Como a pessoa selecionada receberá o valor da Bolsa?

O valor da bolsa será fornecido por meio de transferência bancária para uma conta no Brasil em

nome da pessoa bolsista.

Quais as vantagens de ser um BRASA BLACK HONORS?

Além da bolsa de estudos, as pessoas bolsistas BRASA Black Honors terão acesso a:

● Desenvolvimento de habilidades socioemocionais e profissionais, através de

treinamentos, mentorias e workshops, objetivando a realização de estágio ou de pesquisa

em suas áreas de atuação ou de interesse;



● Conexão com líderes negros brasileiros que promovem impactos positivos na comunidade

negra  do Brasil;

● Acompanhamento psicológico durantes suas jornadas de estudos;

● Conexão com grupos de empoderamento negros em suas universidades.

Por que a BRASA criou o BRASA BLACK HONORS?

A BRASA reconhece diversos potenciais desafios que impedem a presença de estudantes negros

no exterior. Por isso, como a maior associação de estudantes brasileiros no exterior e com a

missão de empoderar a próxima geração de líderes brasileiros por um país melhor, a BRASA

assume o compromisso e a responsabilidade de democratizar o acesso às oportunidades, sendo o

BRASA BLACK HONORS uma dessas iniciativas.

Quais são os documentos necessários para se inscrever no BRASA BLACK HONORS?

● Comprovante de matrícula ou cartas de aceitação de universidades no exterior

● Histórico escolar do ensino médio e da universidade, caso já esteja cursando a graduação;

● Resultado dos testes realizados para admissão em universidade estrangeira

● Currículo Vitalício / Resume;

● Documentos dos responsáveis que comprovam a necessidade financeira.

Maiores informações podem ser obtidas no nosso site.

Posso concorrer ao Programa de Bolsas BRASA e ao Programa BRASA Black Honors ao
mesmo tempo?

Sim. A pessoa participante, desde que atenda aos critérios anteriormente mencionados, poderá se

inscrever nos dois programas. Caso seja selecionado para ambos, um alinhamento interno será

realizado antes do Painel com os CEOs.

Terminei o processo de candidatura para universidades no exterior, mas ainda não recebi
nenhuma aprovação, posso me candidatar ao Programa BRASA Black Honors?

Para enviar o formulário de inscrição, a pessoa participante não precisa já ter escolhido a

instituição de ensino que irá estudar. Porém, ressalta-se que a sua participação na etapa de Painel

com lideranças da BRASA só será oficializada após envio do Comprovante de Matrícula nos casos

em que este não tenha sido inicialmente submetido pelo formulário de inscrição.

É obrigatório ter necessidade financeira para se candidatar?

Sim. Para ser elegível para o Programa, a pessoa participante deverá comprovar necessidade

financeira que justifique o recebimento da Bolsa BRASA Black Honors.

Quanto custa para concorrer ao Programa BRASA Black Honors?

Não há custos relacionados à participação no processo seletivo do Programa BRASA Black

Honors.



Como sei se passei para a fase seguinte?

Os resultados de cada etapa e as convocações para as etapas subsequentes serão comunicados

através de e-mail fornecido no formulário de inscrição pela pessoa participante. Por isso, é

essencial verificar a caixa de entrada e a de spam. Em algumas situações, de acordo com a

necessidade, poderão ser feitos contatos por telefone.

As entrevistas serão presenciais?

A pessoa participante deverá ter uma conta no aplicativo Zoom, uma conta no Google e acesso a

um computador com condições de uso para chamadas de vídeo para as etapas de Entrevista

Individual e Painéis. Destaca-se que a etapa de painel com membros do conselho da BRASA e

convidados poderá ser realizada presencialmente a depender das condições sanitárias, das

orientações e das diretrizes oficiais.

A bolsa oferecida é renovada anualmente?

As pessoas bolsistas interessadas na renovação da bolsa, comprometem-se a enviar anualmente o

histórico escolar do ensino superior e os documentos que comprovem necessidade financeira. A

BRASA fará uma revisão anual das bolsas segundo análise da necessidade financeira, desempenho

acadêmico, atendimento dos devidos compromissos e disponibilidade de recursos da BRASA.

Quantos bolsistas vão ser selecionados?

Não há limite mínimo ou máximo de vagas para a seleção no Programa BRASA Black Hornos. O

número de bolsistas irá variar segundo perfil das pessoas inscritas e dos recursos disponíveis para

cobertura das bolsas.

Qual o prazo final para a divulgação das pessoas bolsistas BRASA Black Honors?

A aprovação das pessoas bolsistas BRASA Black Honors está prevista para acontecer dia 30 de

Julho de 2023.

Dicas de Ouro  BRASA para os Processos Seletivos

A BRASA possui no seu Canal do Youtube diversos excelentes conteúdos para o desenvolvimento

de currículo, de pitch e dicas imperdíveis para entrevistas. Confira por meio dos links:

Para o pitch perfeito: https://www.youtube.com/watch?v=jXmX3YvW59c

Para descrever extracurriculares: https://www.youtube.com/watch?v=7JY0eWG3KC8

Como posso ser um apoiador do BRASA BLACKS HONORS?

https://www.youtube.com/watch?v=jXmX3YvW59c
https://www.youtube.com/watch?v=7JY0eWG3KC8


Ficou interessado em contribuir com o BRASA BLACKS HONORS e fortalecer vínculos com os

futuros líderes brasileiros? Entre em contato conosco através do e-mail:

blacks.brasa@gobrasa.org


