
	  
	  

	  

Oportunidades de bolsas de estudo nos Estados Unidos para estudantes, 
professores e pesquisadores brasileiros em fulbright.org.br 

SAÚDE GLOBAL NA 
RUTGERS, NEW 

JERSEY 

Uma bolsa para brasileiros 
em docência e pesquisa nas 
áreas de ciências da saúde 
e ciências sociais, para 
ministrar curso de três 
horas semanais 
relacionados à Saúde 
Global. 
Período: 4 meses no       
Fall 2017 ou Spring 2018. 
 
 

Uma bolsa para brasileiro 
em docência e pesquisa 
no campo das ciências 
agrárias para elevada 
produtividade e eficiência 
dos sistemas agrícolas. 
Período: 4 meses no       
Fall 2017 ou Spring 2018. 
 
 
 

ESTUDOS 
BRASILEIROS NA 

EMORY UNIVERSITY 

 

Uma bolsa para professor/ 
pesquisador brasileiro 
realizar palestras, cursos e 
seminários relacionados 
aos desafios globais do 
Brasil sobre questões 
contemporâneas na 
América Latina. 
Período: 4 meses no       
Fall 2017 ou Spring 2018. 
 

ESTUDOS BRASILEIROS 
NA GEORGE 

WASHINGTON 
UNIVERSITY 

 

Uma bolsa para professor/ 
pesquisador brasileiro 
realizar pesquisa e cursos, 
na GWU, nas Ciências 
Humanas e Sociais, 
relacionadas a estudos 
brasileiros. 
Período: 4 meses no       
Fall 2017 ou Spring 2018. 
 
 

DEMOCRACIA E 
DESENVOLVIMENTO 

NO KELLOG INSTITUTE 

Uma bolsa para professor/ 
pesquisador brasileiro na 
área de Democracia e 
Desenvolvimento Humano 
no Kellog Institute, Notre 
Dame Uiversity para 
desenvolver pesquisa e 
ministrar cursos. 
Período: 4 meses no       
Fall 2017 ou Spring 2018. 
 
 
 

	  

PROFESSOR/ 
PESQUISADOR 

JUNIOR NOS EUA 
	  

Até 20 bolsas em todas 
as áreas para 
professores/ 
pesquisadores 
brasileiros com mais de 
sete anos de doutorado 
para realizar pesquisa, 
ministrar palestras, 
cursos e/ou seminários 
nos Estados Unidos. 
Período: 3 ou 4 meses 
no Fall 2017. 

CÁTEDRA DRA. 
RUTH CARDOSO 
NA COLUMBIA 
UNIVERSITY  

Uma bolsa para professor/ 
pesquisador brasileiro 
realizar cursos e palestras 
nas áreas de Ciências 
Humanas e Sociais, com 
interesse em História do 
Brasil Contemporâneo, 
Antropologia, Ciência 
Política ou Sociologia. 
Período: um ou dois 
semestres acadêmicos 
com início no Fall 2017. 
 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
EM NEBRASKA, 

LINCOLN 

PROFESSOR/ 
PESQUISADOR NOS 

EUA 

Até 10 bolsas para jovens 
doutores, recém contratados em 
IES brasileiras, para realizar 
pesquisa, ministrar palestras, 
cursos e/ou seminários em 
universidades ou centros de 
pesquisa nos Estados Unidos. 
Período: 3 ou 4 meses no     
Fall 2017 ou Spring 2018. 
 

Até 25 bolsas para estudantes 
de doutorado brasileiros das 
áreas de ciências sociais, 
humanidades, letras, literatura 
e arte. 
Período: 9 meses com início 
em Agosto/ Setembro 2017. 
 
INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ 
16/11/2016. 
 
 

DOUTORADO 
SANDUÍCHE NOS EUA 

	  

Até 20 bolsas para 
graduados em letras 
português e/ ou inglês após 
31/12/2011, para auxiliar 
no ensino de português em 
universidades americanas. 
Período: 9 meses com 
início em Agosto/ 
Setembro 2017. 

	  

ACESSE	  OS	  
EDITAIS	  EM	  

FULBRIGHT.ORG.BR	  
	  

FLTA: BOLSA PARA 
ENSINAR PORTUGUÊS 

NOS EUA 

DOUTORADO SANDUÍCHE 
NOS EUA PARA AS 

REGIÕES N, ND e CO 

Até 20 bolsas para brasileiros 
matriculados em curso de 
doutorado recomendado pela 
CAPES com nota 3, 4 ou 5, 
exclusivamente de instituições 
das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, exceto o DF 
 
Período: 9 meses com início 
em Agosto/ Setembro 2017. 
 


