
DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADE INTERNACIONAL 

Instituição estrangeira: Saïd Business School - Skoll Centre for Social Entrepreneurship at 
University of Oxford 
Oportunidade: Skoll Scholarship - MBA da Saïd Business School of Oxford 
Local: Reino Unido 
Período para candidatura: De novembro de 2021 a janeiro de 2022 
Público-alvo: Alunos e alumni de graduação e pós-graduação, com experiência em impacto 
social 
Idioma: Inglês 
 

A Diretoria Internacional da FGV gostaria de divulgar a oportunidade para bolsas de estudos no 
programa de MBA da Saïd Business School - University of Oxford.   
 

O objetivo do programa é oferecer uma bolsa de estudos competitiva para os novos alunos de 
MBA da Saïd Business School, Universidade de Oxford, que buscam soluções empresariais para 
desafios sociais e ambientais urgentes. A bolsa de estudos cobre as taxas completas do curso 
para o programa de MBA, bem como outras despesas. 
 
A Skoll Scholarship fornece financiamento aos interessados que têm trabalhado em iniciativas 
empreendedoras com um propósito social, ou que têm perseguido uma carreira de impacto e 
que desejam melhorar seu conhecimento das práticas orientadas ao mercado para que possam 
ser mais eficazes em sua área. 
 
A bolsa de estudos é concedida em reconhecimento ao fato de que as taxas do MBA podem 
representar uma carga financeira significativa, particularmente para aqueles que optaram por 
trabalhar no espaço de impacto social/inovação, ao invés de trabalhar nos setores puramente 
comerciais ou públicos. 

 

 
 
A oferta é direcionada a estudantes, pesquisadores e profissionais interessados e com 
experiência em ações empreendedoras, geração de impacto com foco em mudanças 
sistemáticas e, com qualidades pessoais de um empreendedor social.  
 
Elegibilidade 
 
O programa da Skoll Scholarship é destinado a estudantes com perfil empreendedor e com 
experiência na área de impacto social. Mais detalhes para avaliação dos critérios de elegibilidade 
disponível aqui.  
 
 
 
 
 

https://skollscholarship.org/eligibility


 

A bolsa de estudos da Skoll Scholarship oferece financiamento total mais uma bolsa de 
subsistência para completar um MBA na Saïd Business School da Universidade de Oxford para 
empreendedores sociais de todo o mundo. 
 
A bolsa de estudo destina-se a cobrir as taxas do curso de MBA Oxford Saïd, que em 2020-21 foi 
de £59.490. Fundos adicionais de pelo menos £14.985 são fornecidos como uma contribuição 
para as demais despesas. Em casos excepcionais, poderão ser oferecidas bolsas de estudos 
parciais. 
 
Além do apoio financeiro, a bolsa proporciona acesso à comunidade Skoll Scholar, um grupo de 
líderes que estão impactando positivamente o mundo através da inovação e mudança de 
sistemas. 
 

 
As inscrições para as bolsas possuem três rodadas.  
 
Os interessado deverão primeiramente, se inscrever no formulário disponível neste link. 
No segundo passo, é necessária a inscrição em um dos programas de MBA da Saïd Business 
School. As informações para a inscrição estão disponíveis neste link.  
As etapas subsequentes estão disponíveis neste link.  
 
 

As inscrições à bolsa são descritas em três etapas e os interessados deverão respeitar as datas 
limites de cada um dos processos. 
 
O período para submissões às três etapas de candidatura é de novembro a janeiro de 2022, 
para o ano letivo 2022/2023. As datas específicas dependem do programa selecionado.  
Informações específicas sobre programas MBA oferecidos estão disponíveis aqui. 

• Site oficial da Skoll Scholarships disponível aqui. 

• FAQs da bolsa de estudos disponível aqui  

• Página de apresentação do Alumni da Skoll Scholars disponível aqui 

• Brochura com informações de MBA está disponível aqui. 
 
 
Esperamos que esta oportunidade possa ser aproveitada pelos alunos ou ex-alunos da FGV. 
 
Atenciosamente, 
Melissa Guterres 

 

https://skollscholarship.org/connect
http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mba/how-apply-mba
https://skollscholarship.org/how-to-apply
https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/mbas
https://skollscholarship.org/home#/
https://skollscholarship.org/faqs
https://skollscholarship.org/meet-the-scholars#/
https://drive.google.com/file/d/1YrqoNkpKQFqVxB6NdfwKO-kYwGzMzBDL/view?usp=sharing

