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PERGUNTAS FREQUENTES 
 
O que é a Bolsa Prince Bernhard?  

Conservar e usar os recursos naturais de forma sustentável não são tarefas fáceis, pois 
ambas exigem a geração e a disseminação de conhecimento técnico e científico. A 
Bolsa Prince Bernhard é uma oportunidade oferecida pelo WWF Internacional para 
estudantes e profissionais, com o fim de capacitação profissional na área de 
conservação, em níveis local e nacional. O principal objetivo da bolsa é prover suporte 
financeiro para treinamento de curto prazo ou estudos formais, a fim de que o indivíduo 
possa contribuir de maneira mais eficiente com as necessidades de conservação no seu 
próprio país. Este recurso é válido para cursos especializados em conservação e 
disciplinas ou áreas correlatas. 

Quem pode se candidatar? 

A Bolsa Prince Bernhard privilegia candidatos atuantes em conservação da África, Ásia, 
Europa Central e Leste Europeu, Oriente Médio, América Latina e Caribe. 
Especialmente mulheres e candidatos que trabalhem em organizações não-
governamentais (ONGs) são encorajados a se candidatar. A bolsa será concedida para 
cursos que durem 1 ano ou menos; quem estiver cursando graduação, mestrado ou 
doutorado, deverá requerer o apoio apenas para o último ano do curso. As bolsas não 
serão repetidas ou prorrogadas para mais de um ano. 

Qual o valor da bolsa? 

O valor máximo concedido para cada bolsa, no prazo de 1 ano, é de 10.000 francos 
suíços. Este suporte financeiro deverá ser usado para pagar taxas do curso, custos de 
viagem e de subsistência durante o período do curso, não poderão ser usadas para 
compras de itens pessoais, como por exemplo laptops, ou participação em congressos. 
As taxas de inscrição para os cursos serão pagas diretamente à instituição de ensino. 

Como se candidatar? 

Acessando os links para download ao lado, você tem acesso ao edital completo, ficha 
de inscrição e outras informações relevantes para sua candidatura. A aplicação deverá 
ser enviada via email para lep@wwf.org.br em formato *.pdf. 

 
 

 

 

 

mailto:lep@wwf.org.br

