
DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADE INTERNACIONAL 

Instituição estrangeira: Ministério das Relações Exteriores da França  
Oportunidade: BOLSA EIFFEL 2022-2023 
Local: França 
Período para candidatura: Até 07 de janeiro de 2022 
Público-alvo: Estudantes e pesquisadores de mestrado e doutorado 
Idioma: Francês  
 

A Diretoria Internacional da FGV gostaria de divulgar a chamada para candidaturas às bolsas de 
excelência para realização de cursos de mestrado ou doutorado em instituições francesas 
através do programa Bolsa Eiffel 2022-2023.   
 

O objetivo do programa é oferecer oportunidades de bolsas de estudo e pesquisa, voltadas à 
formação de futuros líderes internacionais para atuar nos setores público e privado. Para tanto, 
foca em estudantes de diferentes países, sendo oferecida por uma parceria entre o Ministério 
das Relações Exteriores da França e diversas instituições de ensino francesas. 

 

 
 
A oferta é direcionada a estudantes e pesquisadores internacionais com estudos direcionados a 
diferentes áreas:   
 
Para a área de ciência e tecnologia: 
- Biologia e saúde 
- Transição ecológica 
- Matemática e tecnologia 
- Ciências da engenharia 
  
Para as áreas de ciências humanas e sociais: 
- História, língua e civilização francesas 
- Direito e ciência política 
- Gestão da economia 
 
Elegibilidade 
 
Para se candidatar ao programa de mestrado é preciso ter, no máximo, 25 anos na data de 
avaliação do dossiê (ou seja, nascido após o dia 31 de março de 1996); para o Doutorado, o 
limite de idade é 30 anos (ou seja, nascido após 31 de março de 1991).  
 

 

O Programa oferece uma bolsa mensal é de € 1.181,00 para o programa de mestrado e de € 
1.700,00 para o programa de doutorado. 



 
As candidaturas para a bolsa deverão ser apresentadas exclusivamente pelas instituições que se 
comprometem a efetuar a inscrição dos estudantes selecionados. Candidaturas encaminhadas 
diretamente pelo estudante ao Campus France de Paris serão desconsideradas. 
 
Mais informações sobre o processo de candidatura disponíveis neste link. 
 
Os estudantes interessados em participar da seleção do programa Eiffel devem manifestar seu 
interesse às instituições francesas, que indicarão os documentos necessários para a inscrição e, 
por sua vez, terão até 7 de janeiro de 2022 para encaminhar as candidaturas ao Campus France 
de Paris. Os resultados serão anunciados até a semana do dia 4 de abril de 2022. 
 

O prazo para submissão de candidaturas a bolsa é o dia 07 de janeiro de 2022.  
 
Importante destacar que as instituições estrangeiras responsáveis pela submissão das 
candidaturas poderão ter prazos distintos.  

• Site oficial da publicação disponível aqui (em português) e aqui (em francês); 

• Edital da oportunidade (em francês) disponível aqui. 
 
Esperamos que esta oportunidade possa ser aproveitada pelos alunos, ex-alunos e 
pesquisadores da FGV. 
 
Atenciosamente, 
Melissa Guterres 

 

https://www.bresil.campusfrance.org/bolsa-eiffel-2022-2023
https://www.bresil.campusfrance.org/bolsa-eiffel-2022-2023
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel
https://www.bresil.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2021-10/Vademecum_Eiffel_2022_fr.pdf

