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FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA - FACEG DIREÇÃO 

 
 

EDITAL Nº 31, DE 20 DE AGOSTO DE 2021. 
 

Dispõe sobre o Programa de Bolsas 
Chevening (UK) dos alunos, egressos e 
docentes da FACEG para o ano de 2022/2023. 

 
O DIRETOR DO FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA – FACEG, no 
uso de suas atribuições, torna público, por intermédio deste edital, abertura de 
inscrições para alunos, egressos e docentes interessados em participar do 
Programa de Bolsas Chevening (UK) para mestrado durante o período de 
2022/2023, cujas normas e procedimentos se encontram disciplinados na 
Resolução CAS nº 6, de 20/05/2016. 
 

Das Disposições Gerais 
 

1. Chevening é o programa internacional de bolsas de estudo do 
governo do Reino Unido. Financiado pelo Foreign, Commonwealth 
and Development Office e organizações parceiras, oferecemos 
prêmios para estudar no Reino Unido por um ano em um curso de 
mestrado totalmente financiado. Os candidatos bem-sucedidos do 
Chevening vêm de diversos países e origens, mas todos 
demonstram a paixão, a visão e as habilidades necessárias para 
moldar um mundo melhor. 

2. Há muitos benefícios em ser selecionado, incluindo mensalidades 
totalmente pagas, acesso a algumas das melhores instituições do 
mundo, oportunidades exclusivas de networking e a chance de 
explorar a cultura diversificada do Reino Unido. 

3. O processo seletivo será realizado por meio da plataforma 
Chevening, com auxílio do Núcleo de Assuntos Internacionais - NAI; 

4. O Resultado Final do Processo Seletivo é divulgado pela 
Chevening em junho de 2022; 

5. O Período de inscrição será de 20 de agosto a 02 de novembro de 
2021 (até as 15h – horário de Londres). 
 

Sobre o Programa 
 

1. O programa oferece uma oportunidade única para futuros líderes, 
influenciadores e tomadores de decisão de todo o mundo se 
desenvolverem profissionalmente e academicamente, fazer 
networking extensivamente, vivenciar a cultura do Reino Unido e 
construir relacionamentos positivos duradouros com o Reino 
Unido; 

2. Os prêmios Chevening são um elemento importante no esforço de 
diplomacia pública da Grã-Bretanha e trazem profissionais que já 
exibiram talentos de liderança excepcionais para estudar no Reino 
Unido. Chevening apóia as prioridades da política externa britânica 
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e atinge os objetivos da FCDO ao criar relacionamentos positivos 
duradouros com futuros líderes, influenciadores e tomadores de 
decisão; 

3. As bolsas cobrem as passagens de ida e volta para o Reino Unido, 
anuidade do curso escolhido, taxas administrativas da 
universidade e ainda incluem uma quantia mensal em dinheiro 
para as despesas pessoais do aluno. Elas também incluem o valor 
de emissão do visto para o Reino Unido e um auxílio financeiro 
para instalação no país; 

4. O processo seletivo tem apenas duas fases. Primeiro, o candidato 
faz a inscrição por meio do site do programa, preenchendo um 
formulário com os cursos que ele gostaria de fazer. Em seguida, 
ele envia a documentação exigida, que inclui diplomas, histórico 
acadêmico, carta de aceite das universidades e as cartas de 
recomendação — o prazo para entrega de alguns desses 
documentos se estende até depois do encerramento da primeira 
fase de inscrições. Na segunda etapa, os candidatos são 
convidados para uma entrevista em inglês na Embaixada Britânica 
ou em cidades que tenham consulado britânico; 

5. A bolsa de estudo é de total responsabilidade da Chevening, 
cabendo à FACEG o auxílio ao candidato, por meio do Núcleo de 
Assuntos Internacionais. 
 
 

Dos Requisitos do Candidato 
  

1. Para a inscrição no Processo Seletivo, o candidato deverá 
cumprir os seguintes requisitos: 

 
a) Ter experiência profissional de, pelo menos, dois anos (aqui 

também se aplicam trabalho voluntário, estágio remunerado ou 
não-remunerado); 

b) Desejar retornar ao seu país de origem após concluir os 
estudos para utilizar os conhecimentos adquiridos no Reino 
Unido; 

c) Possuir um histórico profissional de excelência e conquistas, e 
ter potencial para se tornar um grande líder em sua área; 

d) Demonstrar que possui as qualidades pessoais necessárias 
para se beneficiar da bolsa de estudos e utilizá-la em sua 
carreira; 

e) Desejar se conectar a outros bolsistas Chevening enquanto 
estiver estudando no Reino Unido e também depois que 
retornar ao seu país de origem; 

f) Possuir uma ideia bastante clara de como o curso que irá fazer 
poderá beneficiar seu país de origem. 

g)  Ser fluente na língua inglesa, mediante comprovação por teste 
de proficiência (TOEFL IbT, TOEFL ITP ou IELTS); certificado 
de conclusão em cursos de línguas certificados; teste 
diagnóstico emitido pelo Centro de Línguas da FACEG; 
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f)   Respeitar os prazos estabelecidos neste edital. 
 

Do Cronograma 
 

Início das inscrições 09 de agosto de 2021 

Encerramento das Inscrições 02 de novembro de 2021 (15h – 
horário de Londres) 

Triagem de Inscrições 03 de novembro de 2021 

Leitura das Inscrições pelo Comitê Novembro / Dezembro de 2021 

Publicação da Lista de Entrevista com os 
Candidatos Aprovados 

Fevereiro de 2022 

Encerramento do Prazo para submissão de 
Referências e Documentos Educacionais 

Fevereiro a Abril de 2022 

Entrevista com os Candidatos Aprovados Fevereiro a Abril de 2022 

Nomeação e Resultados Finais Junho de 2022 

Início dos Estudos no Reino Unido  Setembro / Outubro de 2022 

 

Da Inscrição e dos Documentos Necessários 
 

1. As orientações para a inscrição deverão ser realizadas na 

Coordenação Acadêmica do Núcleo de Assuntos Internacionais – 

NAI, até a data indicada no item 5 das Disposições Gerais; 

2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 
a) Formulário de inscrição disponível no Núcleo de Assuntos 

Internacionais – NAI; 
b) Comprovação de proficiência em língua inglesa, especificada no 

item 6E dos Requisitos do Candidato; 
c) Diploma original e cópia traduzida por instituições certificadas ou 

juramentadas; 
d) Histórico escolar original e cópia traduzida por instituições 

certificadas ou juramentadas; 
e) Carta de aceitação de uma universidade ou instituição de ensino 

credenciada no Reino Unido (em tempo integral; data de início  
no outono (geralmente setembro / outubro); mestrado com sede 
no Reino Unido); 

f) Duas cartas de recomendação redigidas em língua inglesa por 
pessoas que possam oferecer referências acadêmicas ou 
profissionais; 
 

Dos Critérios de Seleção e Classificação 
 

1. Depois de enviadas, as inscrições passam por uma 
análise eletrônica de acordo com os critérios de elegibilidade 
estabelecidos pelo comitê. Todas as inscrições consideradas 
inelegíveis serão removidas do processo de seleção. A lista de 
erros mais comuns está disponível em: 
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/ . 

https://www.chevening.org/scholarships/guidance/
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Da Desistência 

 
1. Caso o candidato desista de participar do Programa, deverá 

justificar tal decisão ao NAI, por meio de requerimento próprio. 
 

Das Disposições Finais 

 
1. Se for verificado, em qualquer ocasião, o descumprimento de 

quaisquer das disposições deste Edital, a inscrição e os atos dela 
decorrentes serão cancelados; 

2. Todas as inscrições para a Chevening Scholarship são analisadas 
e avaliadas por vários membros do júri com as competências mais 
adequadas. A concessão do visto é competência das autoridades 
consulares; 

3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica 
do Núcleo de Assuntos Internacionais – NAI, juntamente com a 
DIREÇÃO do FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA - 
FACEG. 

 

 
 

JOSÉ MATEUS DOS SANTOS 
DIRETOR FACEG 

 
 


