Programa de Bolsas de Mestrado, Doutoramento e Investigação
Oportunidade de estudo e investigação nos EUA
Candidaturas abertas de 1 de fevereiro até 31 de março de 2014
A Comissão Fulbright anunciou a abertura de concursos para a atribuição de Bolsas a estudantes
e investigadores portugueses que pretendam prosseguir estudos de mestrado e doutoramento ou
realizar projetos de investigação em universidades ou centros de investigação nos EUA.
Os concursos abertos destinam-se a atribuir as seguintes bolsas:
• Bolsa Fulbright para Mestrados e Doutoramentos (a iniciar no ano académico 2015/2016)
• Bolsa Fulbright para Investigação (a iniciar no ano académico 2014/2015)
• Bolsa Fulbright para Investigação em Saúde Pública, com o apoio da Fundação LusoAmericana, da Merck Sharp & Dohme, do Pingo Doce e da Novartis (a iniciar no ano académico
2014/2015)
• Bolsa de Viagem Fulbright (para programas de Mestrado e Doutoramento a iniciar no ano
académico 2014/2015)
Condições de Acesso (resumo)
Condições
genéricas
Âmbito

Requisitos

Bolsa Fulbright para
Mestrado e Doutoramento
(2015/2016)

Bolsas Fulbright para
Investigação e Saúde Pública
(2014/2015)

Frequência de mestrados e
doutoramentos
em
universidades acreditadas nos
EUA
Doutoramentos: Licenciatura
(≥ 4 anos) concluída à data do
concurso (média ≥ 14 valores)
ou Mestrado Integrado;

Realização de projetos de
Investigação em universidades ou
centros de investigação nos EUA

Mestrados: Licenciatura (≥ 3
anos) concluída à data do
concurso (média ≥ 14 valores)

Concordância da Instituição de
acolhimento

Licenciatura concluída à data do
concurso (média ≥ 14 valores);
Bons conhecimentos de inglês

Bolsa de Viagem Fulbright
(2014/2015)
Estudantes
admitidos
em
programas de Mestrado e
Doutoramento
em
universidades nos EUA
Comprovativo de admissão
numa
universidade
norteamericana
(ano
letivo
2014/2015)

Estadias de 6 a 12 meses
Excelentes conhecimentos de
inglês (Exames TOEFL IBT;
IELTS)
Condições de
financiamento

1ª ano: financiamento até ao
máximo de 25.000 dólares;

Financiamento até ao máximo de
10.000 dólares

1º
ano:
Comparticipação
financeira no valor de 2.500
dólares

anos seguintes: possibilidade
de financiamento até 6.000
dólares/ano

O regulamento e informações detalhadas para cada concurso estão disponíveis no site da
Comissão Fulbright. As candidaturas deverão ser submetidas online entre 1 de Fevereiro e 31 de
Março de 2014.
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Fulbright e FCT reforçam cooperação
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Comissão Fulbright vão intensificar a
cooperação e intercâmbio científico entre Portugal e os Estados Unidos da América (EUA). As
instituições assinaram, no dia 16 de janeiro, três protocolos de cooperação, que estabelecem as
condições de incentivo à mobilidade entre os dois países, a iniciar já em 2014. A FCT assume o
financiamento de 10 bolsas de Doutoramento Fulbright (18.500 euros/1º ano) e de 3 bolsas para
Professores e Investigadores Doutorados (8.800 euros dependendo da estadia). O apoio da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia estende-se ainda a Professores e Investigadores Americanos
Convidados para lecionar e/ou realizar investigação em universidades e centros de investigação
portugueses, contemplando o financiamento de 5 bolsas para 3 meses.
Informação complementar:
Comissão Fulbright Portugal: http://www.fulbright.pt/articles/category/bolsas-para-mestrado-doutoramento-einvestigacao
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