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BOLSA DE ESTUDOS
Capes oferta 30 bolsas de estudo na Irlanda
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), oferta bolsas
de especialização em educação para Diretores, coordenadores e supervisores pedagógicos, que
atuam nas escolas de educação básica, para realizarem curso de especialização em educação por
um período de duração de 12 (doze) meses. De acordo com informações do CAPES, o curso
acontecerá de junho/2019 a maio/2020.
O curso, cuja oferta é de 30 vagas (06 para cada região brasileira), será realizado no Mary
Immaculate College, em Limerick, na Irlanda. Os candidatos selecionados receberão entre os
benefícios concedidos: passagem aérea internacional de ida e volta em classe econômica
promocional; auxílio-instalação no valor € 1.300,00 (mil e trezentos euros); ajuda de custo no
valor de € 400,00 (quatrocentos euros) mensais; deslocamento na Irlanda:
aeroporto/universidade/aeroporto; e alojamento em instalações do Mary Immaculate College;
taxas escolares e materiais didáticos do curso.
Para maiores informações, acessar o edital publicado no seguinte endereço:
https://capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/16042019_Edital_0943394_EDITAL_2.2
019_Alteracao_e_Reabertura_Irlanda.pdf
Inscrições abertas: até às 18 horas do dia 30 de maio.
Universidade de LUISS oferece bolsas de estudo integrais de graduação e mestrado na
Itália
A LUISS University (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), localizada em
Roma, está recebendo inscrições para programas de graduação e mestrado com bolsa integral na
Itália para os cursos de: Graduação em Administração e Ciências da Computação, Graduação em
Economia e Negócios, Graduação em Ciências Políticas, Política, Filosofia e Economia,
Mestrado em Administração, Mestrado em Administração e Políticas Globais, Mestrado em
Marketing, Mestrado em Finanças Corporativas, Mestrado em Finanças, Mestrado em
Economia, Mestrado em Relações Internacionais, Mestrado em Políticas Públicas.
Para maiores informações acessar:
https://www.luiss.edu/admissions/graduate-admissions/itp-luissterna-program
Inscrições abertas: até 17 de junho.

