
DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADE INTERNACIONAL 

Instituição estrangeira: Banco Santander e a University of Pennsylvania 
Oportunidade:  Becas Santander Language | English to Boost your Career 
Local: On-line 
Período para candidatura: Até 23 de novembro de 2021 
Público-alvo: Alunos de graduação e pós-graduação 
Idioma: Inglês  
 

A Diretoria Internacional da FGV gostaria de divulgar a chamada para a oferta de bolsas de 
estudo para alunos interessados em desenvolver o idioma inglês para fins profissionais através 
de um programa oferecido pela University of Pennsylvania em parceria como Banco Santander. 
 
O programa de ensino tem a duração de 5 semanas e é projetado e conduzido pela University 
of Pennsylvania, uma das mais antigas da América e, como membro da Ivy League, uma das mais 
prestigiadas instituições de ensino superior em todo o mundo. 
 
O programa dará aos participantes a oportunidade de melhorar seu desenvolvimento 
profissional enquanto constroem vocabulário e aprimoram habilidades linguísticas para alcançar 
seus objetivos profissionais. 
 

O objetivo geral é oferecer um programa de habilidades linguísticas on-line focado no 
desenvolvimento profissional e de grande impacto social. Ao final do curso escolhido, os alunos 
terão desenvolvido suas habilidades na língua inglesa e compreensão do desenvolvimento da 
carreira na economia global, adaptada à sua área de interesse.  
 
São oferecidas três áreas de desenvolvimento das habilidades linguísticas de acordo com 
diferentes objetivos profissionais:  
(1) Inglês para Desenvolvimento Profissional 
(2) Inglês para Negócios e Empreendedorismo 
(3) Inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 
 
O programa acontecerá entre 18 de janeiro e 22 de fevereiro de 2022, por meio virtual. 
 

 
 
A oferta é direcionada a estudantes cuja língua materna não seja o inglês, que estejam 
interessados em desenvolver esse idioma para aprimoramento profissional.  
Além disso, os candidatos devem: 

 Ter 18 anos ou mais; 
 Ter proficiência intermediária de inglês (aproximadamente nível B1); 
 Ser nacional de um dos países incluídos na bolsa. Verificar todos os países aqui. 

 

https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/santander-scholarships-language-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania


 

O Programa oferece a cobertura dos gastos de inscrição ao curso, oferecendo um total de 1000 
bolsas de estudo distribuídas por área temática: 
 
(1) Inglês para Desenvolvimento Profissional (400 bolsas) 
(2) Inglês para Negócios e Empreendedorismo (300 bolsas) 
(3) Inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (300 bolsas) 
 
Todos os cursos contêm inúmeras palestras, leituras, sugestões de discussão e verificações de 
compreensão que os alunos são capazes de concluir de forma independente. Além disso, as 
etapas guiadas incluem encontros síncronos com instrutores e colegas, e algumas tarefas 
orientadas em equipe. Os alunos receberão feedback por escrito e vídeo de instrutores de 
renome mundial sobre cada uma de suas atividades.  
 
Após a conclusão, os alunos que obtiverem uma nota média de 70% ou mais receberão um 
Certificado da University of Pennsylvania com número de horas do programa. 
 
 

 
Para candidatar-se, os estudantes interessados deverão inscrever-se neste link. 
Após a inscrição, o candidato receberá por e-mail um link para completar a inscrição com a 
realização de um teste de habilidades e motivação, que é mandatório. 
 
Todo o processo seletivo desta oportunidade será realizado pela University of Pennsylvania. 

 
As inscrições estarão abertas até o dia 23 de novembro de 2021. 

• Página oficial da proposta disponível aqui.  
 

Esperamos que esta oportunidade possa ser aproveitada pelos alunos da FGV. 
 
Atenciosamente, 
Melissa Guterres 

 

https://sso.becas-santander.com/auth/realms/Becas/protocol/openid-connect/registrations?client_id=becas&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.becas-santander.com%2Fpt-BR%2Fprogram%2Fsantander-scholarships-language-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania&state=255b7dfa-e984-43f6-acaf-b17fed0839d4&response_mode=fragment&response_type=id_token%20token&scope=openid&nonce=69dd34ed-727f-4b3e-905b-bd1d2efaeda9&ui_locales=pt-BR
https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/santander-scholarships-language-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania

