
Bolsas de Viagem Fulbright 2017/2018 

Objetivo: 

As bolsas destinam-se a estudantes que vão frequentar em regime presencial e a tempo 

inteiro o primeiro ano de um programa de mestrado ou de doutoramento numa universidade 

acreditada nos Estados Unidos da América. 

 Requisitos: 

Admissão numa universidade nos EUA, num programa de mestrado ou de doutoramento a ter 

início no ano lectivo de 2017/2018. 

Benefícios específicos: 

 Comparticipação financeira destinada ao primeiro ano do programa de estudos no 

valor de 2.500 dólares americanos;  

 Seguro de saúde e acidentes durante o período da bolsa; 

 Emissão dos documentos necessários ao visto J-1 e isenção do respectivo pagamento; 

 Orientação antes da partida para os EUA; 

 Acompanhamento do bolseiro durante a estadia nos EUA, por parte da Comissão 

Fulbright e do Institute of International Education; 

 Oportunidades de participação em seminários e outras actividades culturais e 

científicas organizados pelo Programa Fulbright, durante a estadia do bolseiro nos 

EUA. 

 Integração na rede mundial de bolseiros Fulbright 

 

Condições de elegibilidade:  

Só são considerados elegíveis os candidatos que: 

- Possuam nacionalidade portuguesa. 

- Não tenham beneficiado anteriormente de uma bolsa do Programa Fulbright.  

- Não tenham residido nos EUA durante um período igual ou superior a 5 anos, nos 6 anos 

anteriores à data do concurso. 

- Não possuam dupla nacionalidade, portuguesa e norte-americana. 

- Não possuam autorização de residência (green card) nos EUA. 

- Não possuam visto para os EUA válido entre a altura do concurso à bolsa e o início do período 

de estadia nos EUA. 

Processo de Seleção: 

- Revisão geral de todas as candidaturas recebidas e documentos anexos; 

- Avaliação curricular e análise preliminar da descrição dos objectivos de estudo e do texto 

pessoal de motivação; 

- Entrevista. 



Prazo: 

O período de candidatura decorre entre o dia 1 e o dia 28 de Fevereiro de 2017. 

 

As candidaturas são submetidas online através do formulário disponível na página da bolsa: 

http://www.fulbright.pt/articles/bolsas-de-viagem-fulbright/bolsas-de-viagem-fulbright. 

Além do formulário de candidatura preenchido em inglês e submetido online até às 23h59 

(hora de Lisboa) do último dia do prazo, uma candidatura completa é constituída 

pelos  seguintes elementos: 

a)      Signature Form - formulário de assinatura comprovativo da veracidade dos dados 

submetidos online. 

b)      Três cartas de recomendação (Letters of Reference).  

c)      Information Concerning Foreign Student Academic Records.  

d)      Cópia dos certificados de notas por disciplina relativos a cada grau académico obtido e 

respetiva tradução para inglês. 

e)      Suplemento ao diploma, percentil ou ranking da licenciatura (quando possível) e 

respetiva tradução para inglês. 

f)       Resultado do exame TOEFL iBT ou do exame IELTS. 

g)      Resultado de outros exames que tenham realizado, tais como GRE General Test, GRE 

Subject Test, GMAT. 

h)      O regulamento da bolsa assinado e rubricado pelo candidato. 

i)       Os candidatos poderão ainda submeter cópias de trabalhos, artigos, livros, prémios, 

portfolios ou outros documentos que considerem relevantes.  

  

Os candidatos deverão ainda apresentar até dia 15 de abril de 2017 os seguintes documentos: 

a) Comprovativo da admissão na universidade que pretende frequentar. 

b) Prova de capacidade financeira (ajuda financeira da universidade ou outros fundos) para 

suportar o custo total 

do primeiro ano de estudos. 

  

Só serão consideradas as candidaturas que se encontrem completas dentro do prazo de 

candidatura. Os candidatos deverão usar a check-list disponível na página da bolsa. 

Esta informação não dispensa a consulta do Regulamento e das Instruções de Candidatura da 

bolsa, disponíveis na página da bolsa, a cujas disposições todos os candidatos se encontram 

vinculados. 

 

http://www.fulbright.pt/articles/bolsas-de-viagem-fulbright/bolsas-de-viagem-fulbright

