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BOLSA COMPLEMENTAR ALCANCE
PARA ALUNOS(AS) NEGROS(AS)
PARA CUSTO DE VIDA
A Fundação Lemann em seu compromisso
de apoiar a transformação de um Brasil justo
e avançado, onde todos têm a oportunidade
de ampliar o seu potencial e gerar impacto
positivo no mundo, para levar o país a um
salto de equidade tem o prazer de anunciar
uma bolsa complementar para alunos
e alunas negras para custeio de custos
referentes à living costs para aplicantes para
cursos de mestrado, doutorado e PhD em
universidades selecionadas fora do Brasil.

SOBRE
A BOLSA COMPLEMENTAR
DE ESTUDOS
A Bolsa Complementar para Custo de Vida
tem por objetivo apoiar alunos e alunas negras
aprovados em programas de mestrado,
doutorado e PhD a conseguirem viabilizar sua
participação nesses programas. O valor a ser
contemplado será definido pela Fundação
Lemann conforme plano de contas a ser
enviado pelos candidatos no processo de
inscrição, levando sempre em consideração
que a bolsa propõe-se como fonte
complementar e não única de financiamento
para os programas.

SOBRE
OS CANDIDATOS APTOS
Para poder participar do processo de seleção para a bolsa
complementar, os aplicantes deverão obrigatoriamente:
01 Declararem-se como pardos(as), pretos(as);
02 Serem brasileiros(as) natos(as) ou naturalizados(as);
03 Terem sido aprovados(as) em programas de mestrado,
doutorado ou PhD nas seguintes universidades:
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•
•
•
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•
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•

Universidade de Harvard (EUA)
Universidade de Stanford (EUA)
MIT (EUA)
Universidade de Cambridge (Reino Unido)
Caltech (EUA)
Universidade de Oxford (Reino Unido)
Universidade de Yale (EUA)
Universidade de Columbia (EUA)
Universidade de Princeton (EUA)
Universidade de Chicago (EUA)
Universidade da Califórnia - Berkeley (EUA)
Imperial College London (Reino Unido)
University College London (Reino Unido)
Universidade da Pensilvânia (EUA)
Cornell (EUA)
Universidade John Hopkins (EUA)
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Suíça)
UCLA (EUA)
Universidade de Toronto (Canadá)

• Universidade Nacional de Singapura (Singapura)

SOBRE
OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA
Os alunos serão avaliados pelos seguintes critérios:
• Nível de realização pessoal e profissional a partir do
ponto de partida em termos sociais e educacionais
de suas famílias;
• Conexão de sua trajetória profissional com o
desenvolvimento do Brasil;
• Conexão de seus planos futuros com o
desenvolvimento do Brasil.

Esses critérios serão medidos por meio
de perguntas abertas em formulário
a ser preenchido durante a inscrição.
Entrevistas individuais acontecerão
com os aplicantes que forem préselecionados, caso a comissão avaliadora
entenda necessário.
A inscrição de candidatos LGBTs e pessoas
que são da primeira geração de sua família
a irem para universidade é encorajada.

SOBRE
OS PRAZOS

SOBRE OS COMPROMISSOS DOS
RECIPIENTES DA BOLSA COMPLEMENTAR

A inscrição para a bolsa ocorrerá entre
os dias 28 de junho a 12 de julho de 2022.
O processo de seleção ocorrerá entre
13 de julho e 27 de julho.

Os recipientes da bolsa complementar deverão:

Os recursos deverão ser desembolsados
para os aprovados durante o mês de agosto.

• Manter a Fundação Lemann atualizada sobre
sua situação acadêmica e manter seus dados
atualizados enquanto estiver matriculado na
instituição de ensino para a qual recebeu sua bolsa;
• Engajar-se nas atividades propostas pela
Fundação Lemann e suas parceiras, sobretudo por
meio do programa Brazil on Campus;
• Contribuir e operacionalizar, caso seja necessário,
ao menos um eventual futuro processo seletivo
de bolsa complementar.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
SOBRE O PROCESSO
As inscrições deverão ser feitas por meio
do endereço: bit.ly/Inscricao-Alcance
Dúvidas deverão ser enviadas para
michael.summer@fundacaolemann.org.br

