
 
DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADE INTERNACIONAL 
 
Instituição estrangeira: Tsinghua University 
Oportunidade: Programa de Mestrado e Liderança em Negócios Internacionais, com duração 
de 1 ano e financiamento integral 
Local: Pequim, China 
Período para candidatura: De abril a setembro de 2021 
Público-alvo: Alunos e Ex-Alunos de excelência  
Idioma: Inglês 
 
 

Apresentação 
 
A Diretoria Internacional da FGV gostaria de divulgar a chamada para candidatura ao Master of 
Global Affairs da Tsinghua University, programa com duração de um ano que oferece estudos 
rigorosos e inovadores em assuntos globais, com foco na exploração prática da cultura e 
comércio chineses, além de mentoria de renome internacional. 
 

 
Objetivo 
 
O objetivo desta chamada é divulgar o programa de mestrado para alunos e ex-alunos da FGV 
que tenham interesse em participar da próxima turma, que terá início em agosto de 2022. O 
Programa Schwarzman Scholars foi desenhado para fornecer a jovens líderes as ferramentas e 
habilidades necessárias para promover o entendimento mútuo e fortalecer a paisagem 
geopolítica do século XXI. 
A cada ano o Programa tem seu currículo revisado, a fim de garantir que a missão e os objetivos 
propostos sejam atendidos.  
 

 
Curriculum 

 
O programa é desenhado para construir habilidade de liderança nos alunos e aprofundar seus 
conhecimentos em China e negócios globais. Todos os Schwarzman Scholars compartilham um 
curriculum central que constrói conexões e serve como base para o resto de seus estudos. 
Adicionalmente, são oferecidos cursos eletivos com variedade de temas. Com a revisão anual 
do Curriculum, a oferta de cursos pode variar a cada ano, o que garante que o Programa se 
mantenha inovador, dinâmico e único. 
 
Além das disciplinas obrigatórias e eletivas, os alunos realizam o Capstone Project, que é a 
concretização dos estudos desenvolvidos, experiências acumuladas e aprendizagem 
experimental dos alunos ao longo do curso, por meio de apresentação final em sala de aula. 
 
Também faz parte do Programa o curso Deep Dive in China. O curso intensivo de uma semana 
cumpre o propósito de preparar os alunos para o estudo de campo a ser realizado em regiões 
do país que lhes ofereçam oportunidades de explorar temas mais amplos em economia e 
desenvolvimento social e político através de visitas a companhias líderes, agências de governo 
e espaços culturais.  
 



Cursos de idioma são obrigatórios no primeiro módulo do Programa. Alunos internacionais 
podem cursar Língua Chinesa desde o nível iniciante ao avançado e podem cursar Língua Inglesa 
com foco em escrita acadêmica e em negócios. 
 
O Programa também oferece o Personalized Mentorship Experience, no qual cada aluno 
seleciona um mentor a partir de um grupo de líderes nas comunidades empresarial, acadêmica, 
governamental e de ONGs, principalmente sediados em Pequim.  
 
Mais detalhes sobre a estrutura do programa podem ser encontrados aqui. 
 

 
Público-alvo 

 
O público-alvo do programa é composto de alunos graduandos e graduados interessados em 
desenvolver capacidades de entender outras culturas, perspectivas e posições. Os candidatos 
melhor qualificados devem atender às altas expectativas do Programa e exibir características de 
excelência nas seguintes áreas: 
 

• Habilidades de liderança 

• Integridade e caráter exemplar 

• Aptidão acadêmica e habilidade intelectual 

• Empatia e competência intercultural 

• Interesse e abertura para novas ideias 

• Espírito empreendedor 
 
Eligibilidade: 
 

• Portar diploma de graduação (até 01 de agosto de 2022) 

• Ter entre 18 e 28 anos (até 01 de agosto de 2022) 

• Ter proficiência em língua inglesa. É necessário apresentar comprovante de proficiência 
– TOEFL PBT – score mínimo 600; TOEFL IBT – score mínimo 100; e IELTS – score mínimo 
7. 

 

 
Benefícios 

 
O Programa terá duração total de um ano, com aulas presenciais em Pequim (China). O 
financiamento do curso é coberto pela própria instituição, incluindo tuition & fees, moradia, in-
country study-tour, viagem para e de Pequim, livros e materiais de estudo, seguro de saúde e 
bolsa para despesas pessoais. 

 
 
Procedimentos para a candidatura  
 
O período de inscrição para a turma de 2022 será de 14 de abril a 21 de setembro de 2021 (até 
11:59 pm ET). A seleção ocorrerá em novembro de 2021 e as aulas terão início em agosto de 
2022. A previsão de divulgação do resultado da seleção é dezembro de 2021. 
As inscrições são revisadas por um comitê de líderes empresariais, governamentais e 
acadêmicos de todo o mundo. Um seleto número de candidatos é convidado para entrevistas, 
entre o final de outubro e início de novembro, com um painel de líderes com grande variedade 

https://www.schwarzmanscholars.org/program-experience/curriculum/


de backgrounds. Esses entrevistadores buscam identificar candidatos altamente qualificados 
cujas habilidades possam ser aprimoradas com a introdução à China e seu papel global. 
 
Processo de candidatura: 

• Inscrição através do link: 

https://connect.schwarzmanscholars.org/apply/?_ga=2.198674287.132468983
4.1618407839-1790057331.1617123539 

• Inclusão de documentos comprobatórios: 
o CV atualizado (máximo de duas páginas); 
o 2 essays – Artigo sobre Liderança (750 palavras) e Declaração de Intensão (500 

palavras); 
o Histórico acadêmico de ensino superior; 
o 3 cartas de recomendação; 
o Vídeo de apresentação (até 1 minuto de duração). 

 
Mais detalhes sobre instruções para inscrição podem ser encontrados aqui. 

  
 

 Prazo para inscrição  

 
O prazo para submissão de candidatura e envio de todos os documentos é dia 21 de setembro 
de 2021. 

 
 
Anexos 

 
• Site geral do Programa: https://www.schwarzmanscholars.org/ 

• FAQ: https://www.schwarzmanscholars.org/frequently-asked-questions/ 

• Brochure:https://drive.google.com/file/d/1Yw5yAM8UuoWATkhaFuKLDVM1-
0wP1hHZ/view?usp=sharing 
 
 

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