
 
DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADE INTERNACIONAL 
 
Instituição estrangeira: IMD - Institute for Management Development 
Oportunidade: Master of Business Administration (MBA) - 2022 
Local: Lausanne, Suíça 
Período para candidatura: Até setembro de 2021 
Público-alvo: Alunos e ex-alunos da FGV 
Idioma: Inglês 
 
 

Apresentação 
 
A Diretoria Internacional da FGV gostaria de divulgar as oportunidades para bolsas de estudo do 
programa de MBA do IMD – Institute for Management Development.   
 
O Programa disponibiliza diferentes oportunidades de bolsas para estudantes interessados no 
curso de MBA. Durante o ano, ocorrem diferentes chamadas para bolsas e inscrições ao 
programa. A oportunidade com prazo até setembro refere-se às submissões e bolsas para a 
turma de 2022.  
 
Para consultar todas as opções de bolsas disponíveis, basta acessar o link.  
 
 

Objetivo 
 
O objetivo do programa é oferecer diferentes possibilidades de bolsas para estudantes 
interessados no programa de MBA com duração de um ano. Entre as opções, há bolsas a que os 
candidatos do MBA concorrem automaticamente e outras a que devem aplicar para concorrer.  
 
Assim, cada interessado poderá buscar pela oportunidade que mais lhe convenha durante o 
processo de inscrição ao MBA. 
 
Mais informações sobre o programa de MBA disponíveis aqui. 

 
 
Público-alvo 

 
O público-alvo do programa é composto por alunos e ex-alunos da FGV, interessados em 
programas de Administração e Negócios. 
 
Elegibilidade do candidato: 
 
São elegíveis ao programa os candidatos com solidez nos seguintes aspectos: 

• Habilidade acadêmica 

• Progressão na carreira 

• Potencial de liderança 

• Visão internacional 
 
É necessário apresentar comprovação de proficiência em inglês.  

https://www.imd.org/mba/financing/september-1st-scholarships/
https://www.imd.org/mba/one-year-mba-program/


Benefícios 

O Programa oferece diferentes oportunidades de bolsas para o programa de MBA. Para as 
opções de bolsas sem necessidade de processo de candidatura, basta a inscrição no programa e 
as mesmas serão oferecidas aos melhores candidatos. Estão disponíveis as seguintes categorias: 
 
Young Leaders Scholarships: Atribuída a candidatos com até 28 anos de idade no início do 
programa, e cuja candidatura inclui uma combinação de forte potencial acadêmico, liderança 
(demonstrado através de funções formais e/ou informais de liderança) e uma notável 
progressão na carreira.  
O valor total desta bolsa é de 50 mil francos suíços. 
 
Diversity Scholarships: Atribuída a uma ou duas pessoas de cada deadline (o Programa de MBA 
possui quatro deadlines ao longo do ano) que demonstrem qualidades excepcionais durante 
todo o processo de admissão e aumentem a diversidade da turma.  
O valor total desta bolsa é de 30 mil francos suíços. 
 
Merit Scholarships: Atribuída a candidatos que demonstrem qualidades excepcionais durante 
todo o processo de admissão.  
O valor total desta bolsa é de 30 mil francos suíços. 
 
As demais bolsas disponíveis e que demandam processo de candidatura são: 
 
Financial Need Scholarships: Bolsa concedida a interessados com comprovação de necessidades 
financeiras, bons resultados acadêmicos, relevantes cartas de recomendação e firme progresso 
de carreira. 
O valor total desta bolsa é de 30 mil francos suíços. 
   
The Hilti Scholarship for Women: Bolsa concedida preferencialmente a mulheres engenheiras e 
que vivem em mercados emergentes.  
O valor total desta bolsa é de 25 mil francos suíços. 
 
The Nestlé Scholarship for Women: Bolsa concedida preferencialmente a mulheres de países em 
desenvolvimento.  
O valor total desta bolsa é de 25 mil francos suíços. 

 
 
Procedimentos para a candidatura  
 
O processo de inscrição para o programa de MBA se encerrará no dia 01 de setembro de 2021.  
 
O calendário geral está organizado nas seguintes datas: 
 
Prazo de candidatura: 01 de setembro de 2021 
Entrevista: 15 de setembro de 2021 
Prazo final: 26 de outubro de 2021 
 
Documentação necessária: 
 

• Cópias de diplomas originais e transcrições oficiais, com documento explicativo do 
sistema avaliativo (grading system). São necessárias traduções juramentadas para o 
inglês ou francês em todos os documentos. 



• Pontuação do Graduate Management Admission Test (GMAT) ou Graduate Record 
Examination (GRE) que tenha no máximo cinco anos. Será necessário fazer o upload de 
uma cópia do resultado do teste e requisitar um relatório oficial de pontuação para o 
IMD. O código do instituto para o GMAT é SKR-MM-13 e o código para o GRE é 8490. 

• Pontuação no TOEFL ou IELTS que tenha no máximo dois anos. Será necessário realizar 
o upload de uma cópia do resultado e solicitar um relatório oficial de pontuação para 
IMD. O código do IMD para o TOEFL IBT é C301. 

• Duas cartas de recomendação profissional capazes de destacar suas realizações no 
mercado de trabalho, habilidades interpessoais, trabalho em equipe e liderança. É 
recomendado o envio dos dados de contato com antecedência de no mínimo duas 
semanas antes do prazo de inscrição, para que eles tenham tempo de preencher e 
enviar formulário on-line do IMD. Somente endereços de e-mail profissionais são 
aceitos. 

• Currículo de uma página, em inglês, usando o modelo de currículo IMD disponível nesta 
página. 

• Foto em estilo profissional, sem cenário de fundo. Configuração de alta resolução, no 
mínimo 150 DPI, tamanho 150KB e formato JPEG. 

• Cópia do passaporte (página de dados com foto) que seja válido durante todo o período 
do curso de MBA. Caso o candidato tenha várias nacionalidades, é necessário o envio 
de uma cópia de cada passaporte. 

• Pagamento da taxa de inscrição: há uma taxa de inscrição não reembolsável de 200 
francos suíços. 

 
Além disso, vale ressaltar que os interessados nas bolsas de estudos que demandam candidatura 
deverão enviar um ensaio relevante e/ou o Formulário de Auxílio Financeiro do IMD MBA 
disponível aqui, acompanhado de documentos comprobatórios para o e-mail 
mbafinance@imd.org. 
 
 Mais detalhes sobre o processo disponíveis aqui.  
 
 

 Prazo para inscrição  

 
O prazo para submissão de candidatura no programa acadêmica de MBA e envio de todos os 
documentos é dia 01 de setembro de 2021. 

 
 
Informações adicionais 

 
• Informações sobre o programa de MBA disponíveis aqui. 

• Informações sobre os critérios de admissão disponíveis aqui. 

• Informações sobre o processo de admissão disponíveis aqui.   

• Checklist dos requisitos para admissão ao programa disponíveis aqui.  

• Mais detalhes e atualizações para o processo de admissão disponíveis aqui.  
 
Esperamos que esta oportunidade possa ser aproveitada pelos alunos e ex-alunos da FGV. 
 
Atenciosamente, 
Melissa Guterres 
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