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Perguntas Frequentes 
 
 
Quem pode participar? 
 

Para estar apto a concorrer a uma vaga de bolsista da BRASA, o(a) candidato(a) deverá: 
 

● Ser brasileiro(a), nato(a) ou naturalizado(a) 
● Ter sido aceito(a) ou estar realizando um curso de graduação completa em alguma 

universidade no exterior com formatura prevista para data a partir de dezembro de 2019 
● Comprovar necessidade financeira para recebimento da Bolsa BRASA através de 

documentos como Imposto de Renda e Carta de concessão de ajuda financeira por parte da 
universidade se o candidato for beneficiário da mesma. 

 
Posso me inscrever mesmo já estudando fora do Brasil? 
 

Sim. São elegíveis todos os candidatos 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 2020. 
 
Já recebo bolsa de outra organização, ainda posso me candidatar para ser um bolsista BRASA? 
 

Sim. O candidato poderá concorrer à uma bolsa BRASA mesmo já recebendo bolsa de outra 
organização ou estando em outro processo seletivo para bolsa. 
 
Existe restrição de universidade e cursos? 
 

Não. Avaliamos o(a) candidato(a) de maneira holística e independente de qual país, universidade ou 
curso o(a) mesmo (a) escolheu estudar. 
 
Candidatos(as) de pós-graduação, mestrado ou doutorado no exterior, intercâmbio acadêmico 
de graduação/duplo diploma ou graduação no Brasil são elegíveis? 
 

Não. Por enquanto, o Programa de Bolsas BRASA é apenas voltado para estudantes que foram 
aceitos ou que estejam realizando um curso de graduação completa no exterior.  
 
Terminei o processo de candidatura para universidades no exterior mas ainda não recebi 
nenhuma aprovação, posso me candidatar ao Programa? 
 

Pedimos que o(a) candidato(a) envie o formulário de inscrição apenas quando já estiver sido 
aceito(a) ou estiver estudando em alguma universidade no exterior. Para enviar o formulário de 
inscrição, o(a) candidato(a) não precisa já ter escolhido a instituição de ensino que irá estudar. 
Porém, ressalta-se que a participação do(a) candidato(a) na etapa de Painel com Presidentes 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. 
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É obrigatório ter necessidade financeira para se candidatar? 
 

Sim. O(A) candidato(a) deverá comprovar necessidade financeira que justifique recebimento da 
Bolsa BRASA para ser elegível para o Programa.  
 
Quanto custa para concorrer à bolsa BRASA? 
 

Não há custos relacionados a participação no processo seletivo do Programa. 
 
Quais são as etapas de seleção do Programa? 
 

O processo de seleção para o Programa de Bolsas BRASA será composto de cinco etapas, 
consecutivas e eliminatórias:  
1- Formulário de Pré-Inscrição Online 
2- Formulário de Inscrição Online 
3- Entrevista Individual 
4- Painel com Presidentes da BRASA  
5- Painel com Membros do Conselho da BRASA e Convidados. 
 
Para mais informações sobre as etapas do processo seletivo confira o Regulamento do Programa.  
 
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 pelo(a) candidato(a) no formulário (ou pré formulário) de inscrição. É 
muito importante checar a caixa de entrada e a de spam. Em algumas oportunidades, de acordo 
com a necessidade, serão feitos contatos por telefone. 
 
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 do(a) candidato(a), sua condição socioeconômica, o 
suporte financeiro que já possui de terceiros, os custos da universidade e a duração do curso 
que realizará. A BRASA buscará cobrir a necessidade financeira demonstrada pelo(a) bolsista, 
entretanto, o valor da bolsa de estudos poderá variar em relação ao valor solicitado pelo(a) 
candidato(a) e será definido pela BRASA, a seu critério, ao término do processo de seleção do 
Programa. 
 
Qual o prazo final para a divulgação dos Bolsistas BRASA? 
 

A aprovação dos(as) novos(as) Bolsistas BRASA está prevista para acontecer dia 15 de Junho 
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As entrevistas serão presenciais? 
 

Todas as etapas serão realizadas eletronicamente via internet. Para isso, o(a) candidato(a) deverá 
ter uma conta no aplicativo Skype, uma conta no Google e acesso a um computador com condições 
de uso para chamada de vídeo para as etapas de Entrevista Individual e Painéis. Caso ainda não 
possua, aconselha-se providenciar antes de iniciar o processo de inscrição no Programa. 
 
A bolsa oferecida é renovada anualmente? 
 

Os bolsistas interessados 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, 
cumprimento dos devidos compromissos por parte dos bolsistas e disponibilidade de recursos da 
BRASA. 
 
Fora a ajuda financeira, quais são os outros benefícios de ser um  bolsista BRASA? 
 

Além da bolsa, estudantes aprovados contarão com outros benefícios como: 
 

● Mentoria individual que  promoverá o acompanhamento individual do(a) bolsista por um(a) 
mentor(a) que possua uma experiência profissional exemplar e por um(a) aluno(a) com 
interesses similares 

● Inscrições e ajuda financeira para a conferência da BRASA, a ser realizada no continente 
onde o(a) bolsista estuda (América do Norte ou Europa) 

● Acompanhamento da Equipe BRASA, que promoverá acesso a rede da BRASA para contato 
de interesses afins ao longo da graduação. 

 
Irei receber Feedback caso não aprovado? 
 

A BRASA se reserva o direito de não divulgar os motivos da seleção dos candidatos em cada 
uma das etapas, mas ressalta que serão escolhidos os candidatos cujos perfis e competências 
mais se aproximam do modelo listado acima. O(a) candidato(a) que participar da etapa referente 
ao Painel com Presidentes da BRASA terá́ o direito de receber feedback, positivo ou negativo, 
desde que solicitado. A BRASA não se compromete em passar feedback aos demais candidatos 
que forem desclassificados em etapas anteriores à mencionada. 
 
Quantos bolsistas vão ser selecionados? 
 

Não há limite mínimo ou máximo de vagas para a seleção dos candidatos. O número de bolsistas 
irá variar segundo perfil de inscritos e recursos disponíveis para cobertura das bolsas. 
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Quais são os principais critérios de seleção? 
 

Os critérios de avaliação para o processo de seleção do Programa serão baseados em aspectos 
relativos à necessidade financeira, mérito, motivação e trajetória pessoal dos candidatos. Assim, na 
avaliação de cada etapa buscamos identificar candidatos que apresentem: 
 

● Histórico de excelência acadêmica 
 

● Alinhamento com os valores da BRASA de compromisso com o Brasil, paixão por 
transformação e geração de oportunidades 
 

● Trajetória pessoal de destaque e impacto 
 

● Envolvimento em atividades extracurriculares notáveis 
 

● Habilidades de liderança 
 

● Engajamento com a comunidade da BRASA 
 

● Elevado padrão ético 
 
Caso selecionado, como receberei o valor da Bolsa? 
 

Através de de transferência bancária para uma conta no nome do(a) Bolsista 
 
Completei o Ensino Médio no exterior. Sou elegível para me inscrever no Programa de Bolsas 
BRASA? 
 

Sim, caso você seja brasileiro nato ou naturalizado você é elegível. 
 
 
Em caso de dúvidas não esclarecidas por este documento, o(a) candidato(a) deve entrar em 
contato com a equipe organizadora do Programa de Bolsas por meio do email 
bolsas@gobrasa.org.  
 
 
 
 
 
 
 


