
 
BOLSAS PÓS-GRADUAÇÃO INTERNACIONAIS – 2018/2019 

País: China (Hong-Kong) 

Tipo: Bilateral Teaching Exchange Programme of The Chinese University of Hong Kong 

Descrição: O Programa Bilateral de Intercâmbio de Ensino tem como objetivo fortalecer a experiência 

internacional de ensino e a exposição dos membros do corpo docente da CUHK, apoiando 

oportunidades de ensino a prazo em universidades estrangeiras. 

De acordo com o programa, um membro do corpo docente da CUHK convidará seu colega de um 

departamento / escola equivalente de uma universidade no exterior para ensinar pelo menos um curso 

de graduação ou pesquisa de pós-graduação financiado pela UGC e realizar pesquisa por um período 

no CUHK. Em troca, o corpo docente da CUHK realizará pelo menos um curso de ensino e realizará 

pesquisas na universidade anfitriã por um período. 

Bolsa: Os membros do corpo docente de saída do CUHK selecionados e os membros do corpo docente 

visitante de entrada receberão um subsídio mensal de HK $ 20.000 (aprox R$ 10.000,00) por até cinco 

meses para cobrir sua passagem aérea e acomodação durante o período de troca. 

Requisitos: a) Funcionários acadêmicos com emprego em tempo integral de todas as disciplinas 

podem se inscrever. b) A troca pode não ocorrer necessariamente ao mesmo tempo, mas deve ser 

concluída dentro de 18 meses da primeira visita. c) As candidaturas (inbound / outbound) devem ser 

endossadas pelos chefes de departamentos / unidades relevantes e decanos / directores dos institutos 

para confirmar que a colaboração em curso na área de pesquisa proposta será apoiada. d) Os titulares 

de prêmios devem permanecer em serviço por um período não inferior a um ano após a conclusão das 

visitas propostas. 

Mais informações: http://www.cuhk.edu.hk/english/research/university-research.html 

Prazo de inscrição: Permanente 

 

País: França 

Tipo: Programa de Cátedras do Instituto de Estudos Avançados da América Latina (IHEAL) da Université 

Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

Descrição: O Programa atribui vagas de convidados no seu programa de Cátedras para professores e 

pesquisadores que trabalham sobre a América Latina no domínio das ciências humanas e sociais. Essas 

vagas, disponibilizadas pelo Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa, inscrevem-se dentro de uma 

política francesa de cooperação científica. Os professores e pesquisadores que beneficiam da cátedra 

poderão realizar atividades em outras unidades da Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris 3, bem 

como em outras instituições universitárias francesas ou europeias com as quais o IHEAL mantém 

colaborações. 

Bolsa: Os candidatos selecionados recebem um salário mensal pela duração do semestre (4 meses). 

Requisitos: O candidato deve ter menos de 65 anos ao início do seu período de ensino ou estadia no 

IHEAL e ter obtido o título de doutor há mais de 5 anos  ; ser professor em uma universidade ou 

pesquisador titular em um organismo de pesquisa estrangeiro no momento da candidatura. O IHEAL 

recebe candidaturas nas áreas de : história, antropología, geografía, sociología, economía e ciencia 

política. Durante o ano letivo 2019-2020, o comitê de seleção prestará uma atenção particular - mas 

não exclusiva - às propostas de curso nas disciplinas de geografia e  antropologia, como também nas 
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áreas de estudo relativas à América Central, ao Caribe e aos países andinos. Os professores podem ser 

convidados a ditar aula no novo Mestrado LAGLOBE (Latin America and Europe in a Global World) do 

IHEAL, que conta com o apoio da União Européia. 

Mais informações: http://www.iheal.univ-paris3.fr/pt-br/enseignements/chamada-de-candidaturas-

para-c%C3%A1tedras-de-professores-convidados 

Prazo de inscrição: 15/11/2018 

 

País: Irlanda 

Tipo: Government of Ireland Postgraduate Scholarship Program 

Descrição: O programa oferece a oportunidade de desenvolver um projeto de pesquisa no país, 

acompanhado de um supervisor, na área de interesse do selecionado. Candidatos de todas as áreas 

são elegíveis. As bolsas têm duração de um ou dois anos para mestrado, e três ou quatro anos para 

doutorado. 

Bolsa: O valor da bolsa inclui 16 mil euros por ano para manutenção no país e até 6 mil euros para os 

valores da anuidade do curso. Os selecionados também podem solicitar um valor de até 2 mil e 250 

euros para seu projeto de pesquisa. 

Requisitos: É preciso ter concluído um curso de graduação em qualquer área e demonstrar bom 

desempenho acadêmico. Os brasileiros devem se candidatar na categoria 2, voltada a estudantes não 

europeus. 

Mais informações: http://research.ie/funding/goipg/ 

Prazo de inscrição: 23/10/2018 

 

País: Suíça 

Tipo: Swiss Government Excellence Scholarships 

Descrição: A bolsa de pesquisa está disponível para pesquisadores de pós-graduação em qualquer 

disciplina (que possuam um mestrado como mínimo) que planejam vir para a Suíça para realizar 

pesquisas ou estudos adicionais em nível de doutorado ou pós-doutorado.  

Bolsas de pesquisa são concedidas para pesquisa ou estudo em todas as universidades cantonais 

suíças, universidades de ciências aplicadas e os dois institutos federais de tecnologia. Somente 

candidatos indicados por um mentor acadêmico em uma dessas instituições de ensino superior serão 

considerados. 

Bolsa: A bolsa cobre um pagamento mensal, isenção de propinas, seguro de saúde, passagem aérea, 

subsídio de alojamento, etc., conforme aplicável. Por favor, consulte as fichas informativas específicas 

do país para obter os benefícios exatos da bolsa. 

Requisitos: O FCS avalia as candidaturas de bolsas de estudo de acordo com três critérios: a) Perfil do 

candidato; b) Qualidade do projeto de pesquisa ou trabalho artístico; c) Sinergias e potencial para 

futura cooperação em pesquisa 
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Mais informações: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-

grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html 

Prazo de inscrição: 31/10/2018 

 

País: Reino Unido 

Tipo: Cambridge International Scholarships 

Descrição: A Universidade de Cambridge oferecerá, por intermédio do Cambridge Trusts, as Bolsas de 

Estudo Cambridge para alunos internacionais mais bem classificados para realizar estudos de 

doutorado na Universidade. 

Bolsa: As bolsas pagam a Taxa de Composição da Universidade e um subsídio de manutenção 

suficiente para uma única pessoa. 

Requisitos: Qualificações acadêmicas, referências e potencial de pesquisa. A situação financeira dos 

candidatos não afeta a seleção dos vencedores das bolsas. 

Mais informações: https://www.cambridgetrust.org/scholarships/v-c-awards-and-cambridge-

international-scholarships/ 

Prazo de inscrição: 6/11/2018 

 

País: Reino Unido 

Tipo: Gates Cambridge Scholarships for International Students 

Descrição: Bolsas de estudo são concedidas a candidatos pendentes de países fora do Reino Unido 

para obterem um diploma de pós-graduação em tempo integral em qualquer assunto disponível na 

Universidade de Cambridge. 

Bolsa: Abrange os seguintes custos: Taxa da Universidade apropriada; um subsídio de manutenção 

para um único aluno (£ 17.500 para 12 meses à taxa 2018-19; pro rata para cursos com menos de 12 

meses); uma única passagem aérea econômica no início e no final do curso; custos de visto de entrada 

e o custo da  sobretaxa de saúde de imigração 

Requisitos: O candidado deve ser: um cidadão de qualquer país fora do Reino Unido; candidatando-se 

a seguir um dos seguintes cursos residenciais de período integral na Universidade de Cambridge: PhD 

(grau de pesquisa de apenas três anos); MSc ou MLitt (dois anos de grau de pesquisa apenas); Um ano 

de pós-graduação (por exemplo, MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA etc.) 

Mais informações: https://www.gatescambridge.org/apply-overview 

Prazo de inscrição: 10/11/2018 e 5/12/2018 

 

País: Reino Unido 

Tipo: British Chevening Scholarships 
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Descrição: Chevening é o programa global de bolsas de estudo do Governo do Reino Unido que oferece 

aos futuros líderes a oportunidade única de estudar no Reino Unido. Estas bolsas são concedidas a 

profissionais de destaque do seu país e além, para cursar um mestrado de um ano em qualquer assunto 

em qualquer universidade do Reino Unido. 

Bolsa: Uma Bolsa Chevening normalmente cobre mensalidades da universidade, um subsídio de 

subsistência mensal, uma passagem de ida e volta em classe econômica para o Reino Unido e 

subvenções e subsídios adicionais para cobrir despesas essenciais. 

Requisitos: Seja um cidadão de um país elegível para o Chevening como o Brasil; Volte ao seu país de 

cidadania por um período mínimo de dois anos após o seu prêmio terminar; Ter um diploma de 

graduação que lhe permitirá entrar em um programa de pós-graduação em uma universidade do Reino 

Unido. Isso é tipicamente equivalente a um diploma de segunda classe superior de 2: 1 no Reino 

Unido.; Ter pelo menos dois anos de experiência profissional (isso pode levar até cinco anos para 

programas de bolsas de estudo, por isso, consulte a página do seu país para obter mais detalhes); 

Inscreva-se em três diferentes cursos universitários qualificados no Reino Unido e receba uma oferta 

incondicional de uma dessas opções até 11 de julho de 2019; Satisfaça o requisito do idioma inglês de 

Chevening até 11 de julho de 2019 

Mais informações: http://www.chevening.org/brazil 

Prazo de inscrição: 10/11/2018 e 5/12/2018 

 

País: Austrália 

Tipo: Endeavour Postgraduate Leadership Award 

Descrição: O Prêmio de Liderança de Pós-Graduação da Endeavor oferece apoio financeiro a 

candidatos internacionais para realizar uma qualificação de pós-graduação em mestrado ou 

doutorado, seja por meio de cursos ou pesquisas em qualquer área na Austrália por até 2 anos para 

mestrado e 4 anos para doutorado. 

Bolsa: Todos os Líderes Endeavour individuais de curto e longo prazo receberão AU $ 3.000 por mês 

como subsídio (valor máximo de AU $ 36.000 por ano-calendário pago até a duração máxima da 

categoria em uma base pro-rata). 

Requisitos: Para participar do ELP, os candidatos individuais devem: não estar realizando sua Atividade 

de Liderança em um país onde possuam cidadania / dupla cidadania ou residência permanente ( 

International Individual Endeavor Leaders deve realizar sua atividade na Austrália e não ter cidadania 

/ dupla cidadania ou ser um residente permanente da Austrália .); ter 18 anos ou mais no início de sua 

atividade de liderança; não receber quaisquer outros benefícios de mobilidade, bolsa de estudos ou 

bolsa patrocinados pelo governo australiano 

Mais informações: https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-

fellowships/applications/pages/applications.aspx 

Prazo de inscrição: 15/11/2018 

 

País: Estados Unidos 
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Tipo: AAUW International Fellowships in USA for Women 

Descrição: Bolsas Internacionais para estudo em tempo integral ou pesquisa nos Estados Unidos para 

mulheres que não são cidadãos dos Estados Unidos ou residentes permanentes. Ambos os estudos de 

graduação e pós-graduação em instituições credenciadas são apoiados. 

Bolsa: Bolsa de Mestrado / Profissional: US $ 18.000 Bolsa de Doutorado: US $ 20.000 Bolsa de Pós-

doutorado: US $ 30.000 

Requisitos: Ter cidadania em um país diferente dos EUA ou possuir um visto de não-imigrante se residir 

nos EUA. Ter uma graduação acadêmica (obtida nos EUA ou no exterior) equivalente a um grau de 

bacharel americano concluído até 15 de novembro de 2018. Pretende regressar ao seu país de origem 

para prosseguir uma carreira profissional. Ser proficiente em inglês. A menos que a candidata possa 

certificar que sua língua materna é o inglês, que ela recebeu seu diploma secundário ou de uma 

instituição falante de inglês (requer transcrição), ou que ela terá completado um semestre de estudo 

em tempo integral em  uma faculdade ou universidade de língua inglesa entre novembro de 2016 e 

novembro de 2018 (transcrição obrigatória), ela deve enviar uma pontuação recente do ETS TOEFL * 

(não mais do que novembro de 2016). Pontuação mínima aceitável: 550 para teste em papel (TOEFL 

PBT); 79 para teste baseado na Internet (TOEFL iBT); 60 para o teste Revisado do Papel do TOEFL. 

Mais informações: http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-

awards/international-fellowships/ 

Prazo de inscrição: 15/11/2018 

 

País: Reino Unido 

Tipo: International Training Fellowships 

Descrição: A bolsa oferece auxílio a pesquisadores da área de saúde pública e medicina tropical, que 

queiram fazer mestrado ou pós-doutorado 

Bolsa: A bolsa inclui: um salário básico (determinado pela sua organização de acolhimento); despesas 

pessoais de remoção; gestão de pesquisa e custos de suporte; despesas de pesquisa, diretamente 

relacionadas à sua proposta; taxas do curso 

Requisitos: A proposta do candidato deve envolver uma pesquisa voltada a países de média ou baixa 

renda. Ser cidadão de um país de média ou baixa renda e diploma de graduação em áreas relevantes 

para a pesquisa em saúde pública. Médicos, veterinários, dentistas e psicólogos clínicos também 

podem concorrer, desde que tenham uma experiência comprovada em pesquisa. O projeto deve 

contar com o apoio de uma organização do país de origem e a proposta deve se enquadrar na missão 

científica da Fundação Wellcome. 

Mais informações: https://wellcome.ac.uk/funding/international-training-fellowships 

Prazo de inscrição: 15/11/2018 

 

País: Reino Unido 

Tipo: Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarship and Leadership Programme 
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Descrição: O Programa apóia estudantes excepcionais de economias emergentes e de transição em 

toda a África, Ásia e América do Sul a buscar um diploma de pós-graduação na Universidade de Oxford. 

É gerido pelo Weidenfeld-Hoffmann Trust. 

Bolsa: A bolsa cobrirá 100% das taxas da universidade e da faculdade e uma bolsa para custos de vida 

(de pelo menos £ 14,777). Prêmios são feitos para a duração total de sua responsabilidade de taxa 

para o curso acordado. 

Requisitos:  

Mais informações: http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/fees-funding-and-

scholarship-search/weidenfeld-hoffmann-scholarships-and-leadership-programme/oxford-

weidenfeld-and-hoffmann-scholarships-and-leadership-programme 

Prazo de inscrição: 15/11/2018 

 

País: Holanda 

Tipo: Delft Universiy of Technology (TU Delft) - bolsas de mestrado concedidas pela fundação Justus & 

Louise van Effen 

Descrição: O auxílio, integral, é destinado a estudantes internacionais aceitos em programas de 

mestrado da instituição, sendo que o principal critério para concedê-lo é que os candidatos tenham 

excelente desempenho acadêmico. 

Bolsa: 100% de bolsa para um programa TU Delft MSc baseado na taxa legal ou taxa institucional, de 

acordo com a nacionalidade registrada. Despesas de subsistência (950 euros) durante 2 anos para 

estudantes da UE / EFTA e não membros da UE / EFTA. Pagamento padrão único para despesas de 

viagem. Adesão ao clube de bolsas de estudo, dando acesso a desenvolvimento pessoal, workshops, 

seminários, etc. 

Requisitos: Excelentes candidatos internacionais admitidos em um dos programas de Mestrado em 2 

anos do Regular TU Delft. Com uma média de pontos acumulados (GPA) de 80% ou mais da escala 

máxima no grau de bacharel de uma universidade de renome internacional fora dos Países Baixos. 

Mais informações: https://www.tudelft.nl/en/education/practical-matters/scholarships/justus-

louise-van-effen-excellence-scholarships/ 

Prazo de inscrição: 22/11/2018 

 

País: China 

Tipo: Hong Kong PhD Fellowship Scheme for International Students 

Descrição: Estabelecido em 2009 pelo Conselho de Concessão de Pesquisa de Hong Kong (RGC), o 

Programa de Bolsas de Estudo de Doutorado de Hong Kong visa atrair estudantes de destaque no 

mundo para cursar seus programas de doutorado nas instituições de Hong Kong. 

Bolsa: A Bolsa oferece uma bolsa anual de HK $ 301.200 (aproximadamente US $ 38.600) e um subsídio 

de viagem para conferências e pesquisa de HK $ 12.600 (aproximadamente US $ 1.600) por ano para 

cada premiado por um período de até três anos. 
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Requisitos: Os candidatos devem demonstrar qualidades excepcionais de desempenho acadêmico, 

capacidade de pesquisa / potencial, habilidades de comunicação e interpessoais e habilidades de 

liderança. 

Mais informações: http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html 

Prazo de inscrição: 31/11/2018 

 

País: Austrália 

Tipo: Melbourne Graduate Scholarship 

Descrição: 50 bolsas de estudo na Univerdidade de Melbourne 

Bolsa: Bolsas de estudo entre 25% e 100% das mensalidades durante o curso. 

Requisitos: Candidatar-se a um curso de graduação ou mestrado. Nunca ter estudado na Universidade 

de Melbourne. Não receber outra bolsa de estudos que em combinação com o IPCA exceda 100% das 

mensalidades. Não ter recebido  outra bolsa fornecida pelo governo australiano nos últimos 2 anos. 

Mais informações: https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/melbourne-graduate-scholarship 

Prazo de inscrição: 1/12/2018 

 

País: Reino Unido 

Tipo: Warwick Chancellor’s International Scholarships 

Descrição: As Bolsas são distribuídas anualmente por meio de uma competição combinada de bolsas 

de pesquisa de pós-graduação e estão abertas a todos os estudantes estrangeiros em qualquer 

disciplina oferecida pela Warwick. 

Bolsa: Pagamento integral das mensalidades no exterior (no valor de £ 22.860); Uma bolsa de 

manutenção de acordo com as taxas UKRI (provisória £ 15.044 para os detentores de prêmios em 

tempo integral em 2019/20, com previsão de confirmação para fevereiro de 2019); Duração do 

financiamento: 3,5 anos, a menos que você já esteja no primeiro ano de estudo quando se inscrever, 

então a duração do financiamento será reduzida de acordo 

Requisitos: Os candidatos devem solicitar um doutorado na Universidade de Warwick para começar 

em outubro de 2019; Os candidatos devem ser estudantes "estrangeiros"; Os candidatos podem ser 

de qualquer disciplina na Warwick. 

Mais informações: 

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsint

ernational/ 

Prazo de inscrição: 1/12/2018 

 

País: Suécia 

Tipo: Swedish Scholarships for International Students 



 
BOLSAS PÓS-GRADUAÇÃO INTERNACIONAIS – 2018/2019 

Descrição: As Bolsas de Estudo do Instituto Sueco (SISS) são concedidas a estudantes de países 

selecionados para estudos de nível de mestrado em tempo integral na Suécia a partir do segundo 

semestre de 2018. 

Bolsa: A bolsa cobre: Taxas de matrícula: pagas diretamente à universidade sueca; Despesas de vida 

de SEK 9.000 / mês; Subsídio de viagem de SEK 15.000; Seguro contra doença e acidente; Associação 

na Rede SI para Futuros Líderes Globais (NFGL) - uma plataforma para expandir sua rede e experiência, 

enquanto na Suécia; Associação na SI Alumni Network após o período de bolsa - uma plataforma para 

desenvolvimento profissional e para manter contato. 

Requisitos: Os candidatos devem ser de um país elegível e ter pelo menos 3.000 horas de experiência 

de emprego a tempo inteiro / a tempo parcial, trabalho voluntário, estágio remunerado / não 

remunerado e / ou posição de confiança. Você deve ter demonstrado experiência em liderança de 

emprego, trabalho voluntário e / ou estágio após os estudos do ensino médio. 

Mais informações: https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-study-scholarships/ 

Prazo de inscrição: 15/01/2019 e 9/02/2019 

 

País: Holanda 

Tipo: TU Delft Excellence Scholarships 

Descrição: A Universidade de Tecnologia de Delft oferece uma série de programas de bolsas de 

excelência para estudantes internacionais. A Bolsa Justus & Louise van Effen é um desses programas e 

visa apoiar financeiramente excelentes estudantes internacionais de Mestrado que pretendam 

estudar na TU Delft. 

Bolsa: A bolsa inclui propinas integrais para um programa de Mestrado em Telf Delft e despesas de 

subsistência (€ 950 pm) por 2 anos para estudantes da UE e de países não pertencentes à UE, 

pagamento único para despesas de viagem e adesão ao clube de Bolsas de Estudo. , workshops, 

seminários, etc. 

Requisitos: Você deve ser um excelente candidato internacional admitido em um dos programas de 

Mestrado Regular TU Delft de 2 anos, com uma média de pontos acumulados de 80% ou mais da escala 

máxima em seu grau de bacharel em uma universidade de renome internacional. Países Baixos. 

Mais informações: https://www.tudelft.nl/en/education/practical-matters/scholarships/justus-

louise-van-effen-excellence-scholarships/ 

Prazo de inscrição: 15/01/2019 e 9/02/2019 

 

País: Estados Unidos 

Tipo: Fulbright Foreign Student Program (USA) 

Descrição: O Programa de Estudantes Estrangeiros da Fulbright abre edital para as áreas de Música e 

Outras Artes, como performance ou pesquisa, na Universidade Indiana. A Cátedra se destina a 

acadêmicos ou profissionais que atuem nas áreas de música (performance, composição, estudos de 

jazz, teoria musical, musicologia ou etnomusicologia) ou nas artes (artes visuais, teatro, drama ou 
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dança contemporânea). A bolsa compreende um semestre acadêmico para realizar performances, 

pesquisas e/ou ministrar cursos. 

Bolsa: A bolsa cobre: US$ 20.000 para cobrir as despesas de passagem aérea e manutenção nos EUA; 

Taxa do visto J-1; 

Moradia ou auxílio moradia, sujeito a taxas, para o bolsista na cidade de Bloomington, Indiana, 

compatível com o padrão oferecido a professores visitantes em Indiana; 

Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE Accident and Sickness Program for Exchanges); e 

Acesso às facilidades e serviços de Indiana, como escritório, espaço para ensaio, biblioteca e outras 

cortesias regularmente disponibilizadas para a comunidade acadêmica para assegurar o êxito das 

atividades de pesquisa e ensino. 

Requisitos: Caso o candidato seja acadêmico (professor/pesquisador), precisa possuir doutorado e ter 

ao menos 5 anos de experiência profissional. Caso o candidato seja intérprete ou artista, deve possuir 

ao menos 5 anos de experiência profissional em atuação ou gravações já reconhecidas. Todos os 

candidatos devem: Ter nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana; Ser afiliado 

a uma instituição de ensino superior como docente e/ou como pesquisador em instituição de pesquisa, 

ou ser artista/intérprete, compositor, músico profissional, além  de artistas nas áreas de teatro, drama 

ou dança contemporânea; Ter fluência em inglês; Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras 

agências ou entidades brasileiras com o mesmo objetivo; e Permanecer no Brasil durante a seleção, 

afiliação e partida aos EUA. 

Mais informações: https://fulbright.org.br/edital/catedra-fulbright-em-musica-na-universidade-de-

indiana-2/ 

Prazo de inscrição: 18/1/2019 

 

País: Reino Unido 

Tipo: Clarendon Scholarships at University of Oxford 

Descrição: O Clarendon Fund é um dos principais programas de bolsas de pós-graduação da 

Universidade de Oxford, oferecendo cerca de 140 novas bolsas de estudo todos os anos. As Bolsas 

Clarendon são concedidas com base na excelência acadêmica e no potencial de todas as disciplinas 

que possuem graduação na Universidade de Oxford. 

Bolsa: Todas as Bolsas Clarendon cobrem propinas e taxas de faculdade na íntegra. Acadêmicos em 

um curso de período integral recebem uma generosa bolsa anual para custear a vida - que será de pelo 

menos £ 14.777 para 2018-19. Acadêmicos em um curso de meio período recebem um subsídio de 

apoio ao estudo para ajudar a cobrir seus custos que não cobram taxas. As bolsas são normalmente 

oferecidas pelo período integral para o qual você é obrigado a pagar propinas para a Universidade, 

que geralmente é o mesmo que a duração do seu curso. 

Requisitos: As Bolsas Clarendon são concedidas com base no excelente mérito acadêmico e potencial 

para formar estudantes de todo o mundo. As bolsas de estudo são válidas em todas as áreas e estão 

abertas a candidatos que se candidatam a um novo curso de mestrado ou DPhil até o prazo de 

admissão de janeiro. 
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Mais informações: http://www.clarendon.ox.ac.uk/ 

Prazo de inscrição: 25/1/2019 

 

País: Estados Unidos 

Tipo: George Washington University Global Leaders Fellowship 

Descrição: A bolsa é para alunos (mestrado e doutorado) da George Washington University que 

retornarão aos seus países de origem para aplicar as habilidades aprendidas em sua educação formal 

no GW. A bolsa é destinada a estudantes de pós-graduação da GW que serão futuros líderes em seus 

campos em seus países de origem. 

Bolsa: O prêmio cobrirá até 18 horas de crédito. O beneficiado deve fornecer fundos de outras fontes 

para livros, moradia e outras despesas, e deve fornecer a certificação deste apoio. Uma bolsa é 

renovável a cada ano para um máximo cumulativo de três anos para os candidatos de Mestrado e até 

cinco anos para o candidato a doutorado. 

Requisitos: Esta bolsa é para estudantes que não estudaram ou trabalharam nos EUA ou em outros 

países além de seu país de origem. Os candidatos devem ter um F-1 (visto J-1 apenas para candidatos 

Fulbright), sem exceções. Bolsas de estudo são concedidas a programa de pós-graduação de pós-

graduação GW em tempo integral altamente qualificado que busca estudantes que tenham ingressado 

na Universidade e cujo programa esteja no Campus Foggy Bottom. Como parte do processo de 

admissão, os candidatos devem ter passado no Teste de Inglês como Língua Estrangeira (TOEFL) com 

uma pontuação mínima de 600 no exame em papel ou 100 no exame baseado na Internet, ou uma 

pontuação global de 7,5 no IELTS. (sem faixa individual abaixo de 6,0). 

Mais informações: https://www.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html 

Prazo de inscrição: 8/2/2019 

 

País: Canadá 

Tipo: Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) 

Descrição: A Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) foi criada para atrair e reter 

doutorandos de nível internacional e estabelecer o Canadá como um centro global de excelência em 

pesquisa e ensino superior. As bolsas são para um doutorado (ou combinado MA / PhD ou MD / PhD). 

Bolsa: As bolsas valem US $ 50.000 por ano durante três anos. 

Requisitos: Ser nomeado por apenas uma instituição canadense, que deve ter recebido uma cota 

Vanier CGS; Esteja cursando o seu primeiro doutorado; Pretende prosseguir, no semestre de verão ou 

no ano letivo após o anúncio dos resultados, o doutorado em tempo integral (ou um programa de pós-

graduação como: MD / PhD, DVM / PhD, JD / PhD), estudos e pesquisas na instituição de indicação; 

Não ter completado mais de 20 meses de estudos de doutorado a partir de 1º de maio de 2019; Ter 

alcançado uma média de primeira classe, conforme determinado pela sua instituição, em cada um dos 

últimos dois anos de estudo em período integral ou equivalente. Os candidatos são encorajados a 

contatar a instituição para a definição de uma média de primeira classe; e não deve ter, ou ter 
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realizado, uma bolsa de estudos em nível de doutorado ou bolsa de estudo do CIHR, NSERC ou SSHRC 

para realizar ou concluir um doutorado. 

Mais informações: http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html 

Prazo de inscrição: 8/2/2019 

 


