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Apoiando a Educação 
O programa Cargill Global Scholars oferece apoio 
financeiro e oportunidades de desvolvimento de 
liderança para alunos de graduação ao redor do 
mundo. As bolsas serão concedidas a universitários 
talentosos, que tenham excelente rendimento 
acadêmico e demonstrem ter potencial de liderança. 

Formando Líderes
Mais do que apenas oferecer apoio financeiro, o 
desenvolvimento de liderança é um componente 
chave do programa Cargill Global Scholars. Durante 
o programa, os participantes tem acesso a diversas 
oportunidades para aumentar suas habilidades de 
lidernaça.

•	 1º ano do programa – Todos os alunos participam de 
um seminário de liderança de três dias, com custos 
cobertos pelo programa

•	 2º ano do programa – Estudantes de cada país irão 
participar de um Programa Global de Liderança 
(Global Leadership Seminar) em um dos principais 
escritórios da Cargill, com a oportunidade de fazer 
networking com outros estudantes e líderes da 
Cargill

Cada bolsista do Programa Cargill Global Scholars será 
emparelhado com um líder da Cargill como seu mentor 
ao longo do programa. O componente de mentores 
(mentorship) inclui atividades como ajuda para 
traçar objetivos, e oportunidades de networking. As 
atividades do componente de mentores são realizadas 
através de encontros presenciais e comunicação via 
e-mail e telefone.  

Após o término do programa, os participantes passam 
a fazer parte da rede de ex-alunos do Programa Cargil 
Global Scholars, uma rede mundial de pares com uma 
mesma visão.

O programa Cargill Global Scholars foi 
fundado e é mantido pela Cargill.
A Cargill ajuda no desenvolvimento de comunidades ativas 
e estáveis onde os funcionários da Cargill trabalham e vivem. 
A Cargill apoia programas que propiciem soluções para o 
longo prazo, envolvam funcionários e potencializem suas 
áreas de conhecimento, e que promovam oportunidades 
para colaboração.

O programa é administrado pelo Institute of International 
Education (IIE), escritório para América Latina e o Caribe para 
a Cargill.

www.cargillglobalscholars.com
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Você é um Cargill Global 
Scholar?
Os participantes do Programa Cargill Global Scholars 
são excelentes alunos no primeiro ou segundo ano 
da universidade, estudando em áreas relevantes aos 
setores alimentício, agrícola e de gerenciamento de 
risco, nos quais a Cargill atua.

Os participantes do programa também têm 
envolvimento ativo em suas comunidades e 
demonstram um forte potencial de liderança.

Quem pode se inscrever?
Para ser selecionado para uma bolsa, o candidato deve 
atender aos seguintes critérios:

•	 Ser cidadão ou residente permanente do país no qual 
prentende se inscrever

•	 Estar matriculado em uma das universidades 
parceiras*

•	 Estar no primeiro ou segundo ano da faculdade 
durante o período de divulgação do programa*

•	 Demostrar alto desempenho acadêmico 

•	 Demostrar potencial de liderança

Atenção especial será dada a candidatos que:

•	 Demonstrem ter necessidade financeira

•	 Estejam se especializando em uma das áreas de 
estudo relevantes *

•	 Sejam de um grupo menos favorecido ou de menor 
representação  dentro de seu país*

•	 Demostrem um nível de inglês que permita a 
execução de atividades na língua

* Para ver todos os critérios de elegibilidade, visite: 
www.cargillglobalscholars.com

Como se Inscrever
Simplificamos ao máximo o processo de inscrição para 
o programa. Se você estiver interessado no Programa 
Cargill Global Scholars, visite o nosso site.

O kit completo de inscrição, incluindo formulários e 
informações importantes, está disponível no site www.
cargillglobalscholars.com. 
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Por que se inscrever?
•	 Bolsa de até $5000,00 dólares ($2500,00 dólares por 

ano por até dois anos)

•	 Acesso a atividades de liderança e desenvolvimento, 
e oportunidades de networking

•	 Orientação acadêmica e profissional feita por um 
líder da Cargill

•	 A oportunidade de fazer parte de uma comunidade 
de visionários e futuros líderes globais 
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