
CARGILL GLOBAL SCHOLARS 

PROGRAM
Passos para graduandos das seguintes universidades se 

inscreverem: UESC, UFBa, UFG, UFPR, UFSCar, UFU, 

UFV, UNESP, UNICAMP, USP

www.cargillglobalscholars.com

Mantenha contato conosco através 

de nossa página do Facebook, onde 

vamos publicar as datas de nossas 

próximas sessões de informação 

presenciais. Além disso, organizamos 

apresentações online (webinars) 

onde você poderá fazer perguntas 

sobre o programa, ao vivo.

https://www.facebook.com/IIELatinAmerica/

Você tem dúvidas ou 

perguntas? Entre em 

contato!

latambecas@iie.org

www.iie.org/lac

- Cidadão ou residente 

permanente do Brasil

- 1º ou 2º ano de graduação (3º 

ano com cursos de 5 anos)

- Bom desempenho académico 

(igual ou superior a 7.0) e 

potencial de liderança

PRAZO LIMITE: 26/MAIO

Vá para o link da solicitação 

clicando aqui e crie uma 

conta. Comece a preencher as 

informações gerais para 

determinar sua elegibilidade. 

Você poderá voltar à sua 

solicitação quantas vezes 

forem necessárias.

COMECE SUA SOLICITAÇÃO

Depois de entender como funciona 

o programa, você poderá decidir 

quem vai redigir suas referências e 

se reunir com eles para explicar a 

natureza do programa. As cartas de 

recomendação são tomadas muito a 

sério pelo comité de seleção.

CONHEÇA O PROGRAMA

Solicite seus históricos escolares da 

universidade/do ensino médio com 

antecedência (versões eletrônicas 

oficiais são aceitas) e atualize seu 

CV (2 páginas no máximo).

DICA: Adicione uma seção sobre 

liderança!

PREPARE SUA DOCUMENTAÇÃO

Você precisa fazer 2 redações 

como parte da solicitação. 

Uma delas deve ser escrita em 

inglês e a outra em portugués. 

As instruções vão indicar os 

temas de cada redação. 

DICA: Certifique-se de redigir e 

revisar. Peça para alguém lhe 

dar feedback e modifique 

conforme necessário até as 

redações ficarem claras e 

concisas. O limite de palavras 

vai ser de 300 ou 500, 

dependendo da redação.

DUAS REDAÇÕES

Você vai adicionar os 2 e-mails de 

suas referências na solicitação. 

Depois disso, eles receberão um link 

pessoal com instruções. As cartas 

podem ser escritas em inglês ou

portugués. Cartas enviadas por 

candidatos não serão aceitas.

DUAS RECOMENDAÇÕES

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

AQUÍ VA EL NOMBRE DEL 
EVENTO O LA FECHA

Preencha a solicitação e 

inclua todas as 

informações relevantes.

Anexe históricos escolares 

da universidade/do ensino 

médio, 2 redações, CV 

atualizado e formulário de 

certificação assinado.

Revise e adicione 

comentários, caso for 

necessário.

Certifique-se que seus 

contatos enviem suas 

cartas de recomendação 

antes do prazo limite. 

(26/5)

REVISAR SOLICITAÇÃO

Depois de revisar tudo, clique no 

botão SUBMIT antes do prazo 

limite- 26/maio!

DICA: Tentar se inscrever no 

último dia nunca é uma boa ideia!

FINALIZAR INSCRIÇÃO

• Entrevistas vão ser em inglês!

• Participar do programa é ótimo 

para aprimorar seu inglés.

• Liderança pode ser 

demonstrada em qualquer 

posição, não apenas no topo de 

um organograma.

• Concorrer para um programa 

internacional te prepara para 

outros programas 

internacionais no futuro!

NÃO SE ESQUEÇA!

SUCESSO!

• Inclua todos os prêmios.

• Inclua todo suporte 

financeiro, se existir.

• Inclua todas as atividades

extracurriculares relevantes.

• Inclua toda experiência

profissional. 

• Inclua exemplos de 

liderança.

• DICA: Experiência

profissional não vem apenas 

de um emprego remunerado.

http://www.cargillglobalscholars.com/
https://www.facebook.com/IIELatinAmerica/
http://www.iie.org/lac
https://www.cargillglobalscholars.com/application-management/

