
Cargill Global Scholars Program 
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) 

 
 

O que é o programa Cargill Global Scholars? 
O Cargill Global Scholars é uma oportunidade única de bolsa que oferece apoio financeiro e oportunidades de 
desenvolvimento de liderança através de seminários, eventos de networking, e um componente de mentoria. 

 
Através do programa, a Cargill tem como intuito fomentar e construir uma rede de futuros líderes que poderão inovar 
e contribuir de maneira positiva para suas comunidades. Este programa materializa o compromisso da Cargill de 
melhorar padrões de vida e  de promover comunidades dinâmicas e estáveis ao redor do mundo. 

 

Por que se candidatar? 
Existem vários motivos principais para participar do Cargill Global Scholars. 

 
• Receber uma bolsa de estudos por até dois anos para ajudar com despesas decorrentes da sua graduação. 
• Participar das atividades de desenvolvimento do Cargill Global Scholars nas quais você terá a oportunidade de fazer 

networking com executivos da Cargill, líderes da comunidade e de empresas, e membros da rede global do Cargill 
Global Scholars. 

• Receber orientação e  orientação acadêmica e profissional de um líder da Cargill através do componente da mentoria. 
• Unir-se a uma comunidade global de líderes e visionários em constante crescimento. 

 

Quem pode se candidatar? 
Elegibilidade do candidato será determinada com base nos seguintes critérios: 

 
1. Ter cidadania brasileira ou residência permanente no Brasil. 
2. Estar matriculado/a em uma das 14 universidades parceiras (todos os campi): 

• Universidade de Brasília (UnB) 
• Universidade de São Paulo (USP) 
• Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
• Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
• Universidade Federal de Goiás (UFG) 
• Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
• Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
• Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
• Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
• Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
• Universidade Federal do Ceará (UFC) 
• Universidade Federal do Pará (UFPA) 
• Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

3. Ser aluno/a regularmente matriculado/a nos primeiros dois ou três anos da faculdade com média geral 
ponderada disponível no histórico escolar (desde que o candidato tiver disponibilidade de 2 anos completos 
como estudante a partir de agosto de 2022). 

4. Demonstrar alto desempenho acadêmico (Média Global Ponderada mínima de 7 ou equivalente). 
5. Demonstrar potencial de liderança por meio de atividades extra-curriculares/voluntariado/estágios/emprego 

remunerado, etc.  
 

 

https://www.cargill.com.br/


Candidatos que também possam demonstrar as seguintes características receberão consideração especial: 
 

1. Necessidade sócio-econômica. 
2. Fazer parte de grupos de menor representação: mulheres, afrodescendentes, alunos com 

deficiência, universitários de primeira geração, e outras minorias. 
3. Proficiência em inglês para executar atividades nesse idioma (normalmente nível B2*) 
4. Especialização numa das seguintes áreas: 

o Nutrição 
o Engenharia elétrica 
o Engenharia industrial 
o Engenharia mecânica 
o Engenharia de produção 
o Engenharia agronômica/Agronomia 
o Tecnologia de alimentos/Engenharia de alimentos 
o Outras disciplinas de STEM (Science, Technology, Engineering, Math) não listadas aqui. 

 
Nota: Os bolsistas da Cargill provem de diversas áreas e já tivemos alunos de direito, relações internacionais, 
administração de negócios, administração pública, etc. Embora haja áreas prioritárias da Cargill, alunos de toda área 
podem se candidatar.  

 

 

Quantas bolsas serão concedidas no Brasil? 
Dentre as 60 bolsas que serão concedidas para os 6 países onde opera o Cargill Global Scholars (o Brasil, a China, os 
EUA, a Índia, a Indonésia e a Rússia), dez (10) serão concedidas no Brasil com início em 2022-2. 

 

Quais são os benefícios da bolsa? 
Existem benefícios significativos de ser um bolsista do Cargill Global Scholars. 

 
1. Uma bolsa anual no valor de US $2.500,00 dólares, por até dois anos, para ajudar com quaisquer despesas 

relacionadas à vida acadêmica. 
2. Cada estudante do Cargill Global Scholars participará de um seminário nacional de liderança em São Paulo com 

duração de três dias, completamente financiado pela Cargill, durante o primeiro ano do programa. O seminário 
tem o intuito de desenvolver as habilidades de liderança do aluno, garantindo que o potencial de gerar mudanças de 
cada candidato seja alcançado ao final do programa. 

3. No segundo ano do programa, alunos de cada um dos 6 países participantes serão financiados para participar do 
Seminário Global de Liderança que será realizado numa sede internacional da Cargill (esse seminário já foi em 
Amsterdã e Minneapolis no passado). Esta atividade reunirá os participantes do Cargill Global Scholars no mundo 
para um seminário com duração duma semana para uma série de atividades de aprendizagem prática, 
acompanhada de oportunidades de networking com funcionários da  Cargill. 

4. Cada participante do Cargill Global Scholars será emparelhado com um líder da Cargill para sessões de orientação 
profissional. Os mentores da Cargill vão ajudar os alunos a identificar objetivos acadêmicos e profissionais a curto 
e longo prazo, e vão apoiá-los para atingir esses objetivos através de networking, reuniões e comunicação 
frequente de modo presencial e virtual. 

5. Fazer parte da comunidade de ex-alunos do Cargill Global Scholars. 

 

*Nível B2 no Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas (CEFR) 
É capaz de entender ideias principais de textos complexos que tratem de temas tanto concretos 

como abstratos, inclusive textos de caráter técnico se forem de sua área de especialização. 
Pode interagir com falantes nativos com um grau suficiente de fluência e naturalidade de 

forma que a comunicação ocorra sem esforço por parte de nenhum dos interlocutores. Pode 
produzir textos claros e detalhados sobre temas diversos, assim como defender um ponto de 

vista sobre temas gerais, indicando vantagens e desvantagens das várias opções. 
 

 



Quais são os prazos e datas? 
• As inscrições para o Cargill Global Scholars em sua versão 2021-2022 no Brasil vão encerrar em 26 de maio de 2022, 

às 23:59 hora oficial de Brasília.  
• Semifinalistas serão entrevistados de forma virtual para meados de julho de 2022.  
• Vencedores serão anunciados até finais de julho de 2022. 

 OBSERVAÇÃO: Caso você for selecionado como finalista, deverá estar disponível no Brasil para participar do 
Seminário Nacional de Liderança que será realizado para finais de agosto de 2022 em São Paulo. 

 

Como a Covid-19 impactou o programa? 
A segurança e o bem-estar dos participantes do Cargill Global Scholars são de extrema importância para nós. Devido à 
pandemia da COVID-19, todas as atividades do programa planejadas para ocorrer pessoalmente em 2021 foram transferidas 
para ocorrer virtualmente. Continuaremos monitorando a pandemia nos próximos meses para avaliar se as atividades do 
programa para 2022 acontecerão por meio de um formato presencial ou virtual. 

Como se candidatar? 
Para acessar a solicitação, visite www.cargillglobalscholars.com.  

 

Além de preencher seu formulário, você deverá fazer upload dos documentos requeridos: 

 
1. CV atualizado (2 páginas no máximo) com uma seção destacando atividades de liderança. 
2. Uma (1) carta de recomendação (existe um formulário que tem que ser entregue com a carta). Esta carta vai ser 

enviada diretamente pelo seu avaliador(a) por meio da plataforma da solicitação. 
3. Histórico escolar oficial de ensino médio. 
4. Histórico escolar oficial e atual do curso de graduação com média global acadêmica (também pode ser uma 

versão oficial online). 
 

Informações de Contato 
Para mais informações sobre o Cargill Global Scholars Program ou para conseguir respostas às suas perguntas, por favor 
entre em contato: 

 
Outreach and Selection Team 
Institute of International Education  
Office for Latin America and the Caribbean (IIE LAC) 
Berlin #18, 6o Piso 
Col. Juárez, 06600 Mexico, DF 

 +52.55.5592.4817      |             https://linktr.ee/cgspbr  

            +52.55.3966.4744     |              latambecas@iie.org 

http://www.cargillglobalscholars.com/
https://linktr.ee/cgspbr
mailto:latambecas@iie.org

