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O Programa Fulbright

Bolsas e Oportunidades

J. William Fulbright (1905-1995)
• University of Arkansas (Ciência Política) 
• “Rhodes Scholar”, Oxford (História, 1924-1928)
• George Washington University (Direito)
• Presidente, University of Arkansas (1939-1941)
• Membro da Câmara de Representantes (1943-45) 
• Senador (1945-74)
• Internacionalista, Multilateralista

Programa Fulbright

O Programa Fulbright foi criado em 1946 com o objetivo de 
fomentar o conhecimento mútuo e promover  a colaboração 
internacional através do intercâmbio nas áreas da educação, 
da cultura e da ciência.

“Educational exchange can turn nations into people, contributing as no other form 
of communication can to the humanizing of international relations. “
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Intervenientes: 

• J. William Fulbright Foreign 
Scholarship Board

• Bureau for Educational and Cultural 
Affairs, State Department

• Institute of International Education 

• Comissões Binacionais ou 
Embaixadas dos EUA

• Fulbright Association

Programa Fulbright

+160 países
+380.000 participantes desde 1946
+8.000 novas bolsas todos os anos

Pontos-chave: 

• Binacionalismo 

• Concursos abertos a nível nacional

• Competição baseada no mérito

• Diversidade, Inclusão, Representação

• Diplomacia Pública

• Benefício público (‘giving back’)

Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os 
Estados Unidos da América e Portugal - Comissão 

Fulbright

1960 - Acordo Diplomático EUA-Portugal 
2015 - Novo Acordo Diplomático 

Missão e Objetivos:
• Promover o entendimento mútuo
• Reforçar a cooperação na educação 

e na ciência

Oportunidades de intercâmbio académico
Serviços de informação e orientação educacional
Iniciativas de partilha de conhecimento

Financiamento binacional

Conselho Diretivo binacional

Mais de 2300 bolsas desde 1960

2018 – 65 bolseiros, $1.1M

Programa Fulbright

Parceiros em Portugal:
▪ MNE / Camões I.P.
▪ MCTES / FCT / DGES
▪ ME / DGE
▪ Embaixada dos EUA
▪ Instituições de Ensino Superior 

e Centros de Investigação
▪ Outras instituições públicas e 

privadas
▪ Fulbrighters Portugal (Alumni) 
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- Bolsas e Oportunidades -

• Oportunidades para Instituições receberem Estudantes, Professores e 
Investigadores norte-americanos 

• Oportunidades nos EUA para Estudantes, Professores, Investigadores e 
Profissionais portugueses 

• Programas especiais 

• Informação e Orientação sobre Estudos nos EUA 

• Apoio à internacionalização das Instituições no que diz respeito aos EUA

Programa Fulbright

Oportunidades para Instituições receberem Estudantes, Professores e 
Investigadores norte-americanos

• Fulbright English Teaching Assistants 

• Core Fulbright Scholar Program – Fulbright Awards

• Fulbright Specialists Program

• Inter-Country Travel Grant Program

• Travel Grant Program for U.S. Scholars in Portugal

Programa Fulbright
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Fulbright English 
Teaching Assistants 

• Objetivo: Colocação de jovens americanos em Instituições de Ensino Superior Portuguesas, 
onde lhes são atribuídas tarefas com o objetivo de fortalecer as capacidades dos alunos na 
língua inglesa e no conhecimento geral sobre os EUA

• Exemplos de atividades possíveis: 
assistência aos professores no ensino do inglês e de outras matérias lecionadas em inglês 
serviços informais de aconselhamento educacional 
informações sobre como estudar nos EUA “workshops” ou “clubes” de inglês
palestras sobre os EUA aos alunos e/ou outros públicos

• Duração:  9 meses, entre outubro e junho

• Benefícios: Encargos partilhados pelo Programa Fulbright e pela instituição de acolhimento 
(alojamento, alimentação, isenção de propinas em programas de estudos)

• Candidaturas: 1 de janeiro a 15 de fevereiro de 2019, para o ano letivo de 2019/2020

Programa Fulbright

Core Fulbright Scholar Program – Fulbright Awards

• Objetivo: Ensino, investigação, ou ambas as atividades, efetuadas por Professores e/ou 
Investigadores norte-americanos em instituições portuguesas de ensino superior ou de 
investigação, em todas as áreas de estudo.

• Duração:  3 meses

• Seleção: As instituições candidatam-se à abertura de uma vaga - Fulbright Award - a anunciar 
no catálogo de bolsas do Programa Core Fulbright Scholars, no site do Council for International 
Exchange of Scholars (CIES).

• Benefícios: Encargos partilhados pelo Programa Fulbright e pela instituição de acolhimento

• Candidaturas: 1 de janeiro a 15 de fevereiro de 2019
(para 2020/2021)

Programa Fulbright
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Concurso aberto em permanência

Fulbright Specialists Program

• Objetivo: Colaboração de especialistas norte-americanos em projetos de ensino, consultoria e 
investigação desenvolvidos em instituições portuguesas (instituições de ensino superior e 
investigação, governamentais, culturais e médicas)

• Exemplos de atividades possíveis:
palestras ao nível pré e pós-graduado 
seminários ou workshops 
projetos de investigação 
atividades curriculares especiais e conferências 
consultoria em desenvolvimento curricular e formação do corpo docente

• Leque alargado de áreas de estudo

• Duração:  14 a 42 dias.

• Benefícios: Encargos partilhados pelo Programa Fulbright e pela instituição de acolhimento 
(alojamento, alimentação e deslocações no território nacional).

• Candidaturas: com pelo menos quatro meses de antecedência em relação à chegada prevista 
do Specialist.

Programa Fulbright

Concurso aberto em permanência

Fulbright Inter-Country Travel Grant Program 

• Objetivo: Receber professores norte-americanos que estejam na Europa com uma bolsa 
Fulbright para lecionarem durante períodos de muito curta duração numa instituição 
portuguesa, em todas as áreas de estudo

• Benefícios: Encargos partilhados pelo Programa Fulbright (viagem entre o país da bolsa e 
Portugal) e pela instituição de acolhimento (alojamento e alimentação) 

• Candidaturas: Consulta da lista de professores Fulbright na Europa no corrente ano letivo.
Preenchimento de formulário com informação sobre qual o bolseiro que pretendem receber, a 
atividade a desenvolver pelo bolseiro e o período de estadia pretendido.

Programa Fulbright
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Concurso aberto em permanência

Fulbright Travel Grant Program for U.S. Scholars in Portugal

• Objetivo: Receber professores norte-americanos que estejam em Portugal com uma bolsa Fulbright para 
lecionarem durante períodos de muito curta duração numa instituição portuguesa.

• Benefícios: Encargos partilhados pelo Programa Fulbright (viagem em território nacional) e pela 
instituição de acolhimento (alojamento e alimentação).

• Candidaturas: Consulta da lista de professores Fulbright em Portugal no corrente ano letivo.
Preenchimento de formulário com informação sobre qual o bolseiro que pretendem receber, a atividade 
a desenvolver pelo bolseiro e o período de estadia pretendido.

Programa Fulbright

Oportunidades nos EUA para Estudantes, Professores, Investigadores e 

Profissionais portugueses

• Bolsas para Mestrado

• Bolsas para Doutoramento

• Bolsas para Investigação (pré-Doutoramento)

• Bolsas para Professores e Investigadores Doutorados

Programa Fulbright
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Processo de Seleção

• Apreciação curricular

• Avaliação dos objetivos de estudo ou do projeto 

• Entrevista

Critérios de seleção:

Mérito e desempenho académico

Qualidade, oportunidade e potencial impacto dos projetos

Motivação, dinamismo e flexibilidade dos candidatos 

Compromisso com o desenvolvimento da área de estudos no regresso a Portugal

Programa Fulbright

Benefícios comuns a todas as bolsas para portugueses

• Seguro de saúde e acidentes

• Emissão dos documentos necessários ao visto (J-1)

• Isenção do pagamento do visto

• 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 atividades culturais e 

científicas do Programa Fulbright nos EUA

• Integração na rede mundial de bolseiros Fulbright

Programa Fulbright
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Bolsas Fulbright para Mestrado

Bolsas Fulbright para Doutoramento

• 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 EUA ao qual se tenham candidatado diretamente.

• Requisitos: Admissão numa universidade nos EUA, num programa 
de mestrado ou de doutoramento a ter início no ano letivo de 2019/2020

• Benefícios específicos: Financiamento máximo de USD $25,000,
para o 1º ano de estudos. 

• Candidaturas: De 1 a 28 de fevereiro de 2019

Programa Fulbright

Bolsas Fulbright /Fundação Carmona e Costa 
para Mestrado em Belas Artes - Desenho

• Objetivo: Mestrado em Belas Artes - Desenho em universidades nos EUA

• Requisitos: Licenciatura; Excelentes conhecimentos de Inglês  

• Benefícios específicos: 
- Financiamento de $32.500 no 1º ano de estudos e de $25.000 no 2º ano

- Organização e administração dos processos de candidatura às universidades americanas, 
incluindo a candidatura à ajuda financeira das universidades. 

• Candidaturas: De 1 de fevereiro a 31 de março de 2019, para início no ano letivo de 
2020/2021  

Programa Fulbright
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Bolsa Fulbright para Investigação   

• Objetivo: Apoio à realização de projetos de investigação em 
universidades ou centros de investigação nos EUA, 
em todas as áreas de estudo

• Requisitos: Licenciatura; bons conhecimentos de inglês; concordância com o projeto por parte 
da instituição norte-americana

• Duração: de 4 a 9 meses

• Benefícios específicos: Financiamento até ao máximo de $8.000;

• Candidaturas: 1 a 31 de janeiro de 2019, para o ano letivo 2019/2020

Bolsa Fulbright para Investigação com o apoio da FCT
Para bolseiros (pré-doutoramento) financiados diretamente pela FCT

Programa Fulbright

Bolsa Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados

• Objetivo:  Lecionar e/ou realizar trabalhos de investigação em universidades ou centros de 
investigação nos EUA, em todas as áreas de estudo

• Requisitos:  Doutoramento concluído; Bons conhecimentos de inglês; prova de concordância com o 
projeto por parte da instituição norte-americana

• Duração: de 3 a 9 meses

• Benefícios específicos:  Financiamento até $10.500

• Candidaturas: Outubro de 2019, para o ano letivo de 2020/2021

Bolsa Fulbright / Camões I.P. para Professores e Investigadores
Doutorados

Linguística, Didática, Pedagogia do Ensino das Línguas, Literatura, Formação à Distância, Comunicação, 
Sociologia, Ciência Política, História, História Contemporânea, Relações Internacionais, Artes Plásticas, 
Artes Performativas

Bolsa Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados com o apoio
da FCT (Para bolseiros doutorados financiados diretamente pela FCT)

Programa Fulbright
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Programas especiais  

• Fulbright Schuman Program for 
EU Citizens

• Study of the United States Institutes for
• Scholars
• Secondary School Educators
• Student Leaders

Programas de orientação educacional  

• Pathway to Graduate School

• Competitive College Club 

Programa Fulbright

Fulbright / Schuman Program

▪ Objetivo: 

Investigação Pré-doutoramento 

Investigação Pós-doutoramento

Ensino ao nível universitário

▪ Áreas de estudo: As relevantes para as relações bilaterais EUA / UE, políticas europeias e 
instituições da UE. Os resultados dos projetos elegíveis devem ser relevantes para pelo menos 
dois Estados-Membros da UE.

▪ Requisitos: Ser profissional com nacionalidade de um dos Estados-Membros da União 
Europeia, possuir experiência académica ou profissional em pelo menos dois Estados-
Membros da UE; percurso académico / profissional de excelência; fluência em inglês; 
concordância com o projeto por parte da instituição de acolhimento.

▪ Duração: de 3 meses a um ano, consoante o objetivo. 

▪ Candidaturas: Até 1 de dezembro de cada ano, junto da Comissão Fulbright na Bélgica.

▪ Mais informações : http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Programa Fulbright

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
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“Study of the United States Institutes" 
oProfessores e Investigadores no Ensino Superior e outros Especialistas

• Objetivo: Proporcionar um entendimento mais profundo da sociedade, cultura e instituições 
norte-americanas, com o objetivo principal de fortalecer o conteúdo dos programas de estudo e a 
qualidade do ensino sobre os EUA ao nível do ensino superior.

• Um programa em cada uma das seguintes áreas:

– American Culture and Values

– American Politics and Political Thought

– Contemporary American Literature

– Foreign Policy

– Journalism and Media

– Religious Freedom and Pluralism

– Youth, Workforce Development, and Closing the Skills Gap

• Duração: 6 semanas (junho a agosto de 2019)

• Benefícios específicos: Financiamento total

• Candidaturas: 14 de janeiro de 2019

oProfessores do Ensino Secundário (Candidaturas até 8 de janeiro de 2019)

Programa Fulbright

“Study of the United States Institutes" 

o Student Leaders from Europe

• Objetivo: Dar a oportunidade a estudantes portugueses de aprender mais sobre os EUA, 
desenvolver as suas capacidades de falar em público, participar em ações de serviço comunitário, 
aprofundar os conhecimentos de inglês e interagir com estudantes americanos e com os restantes 
participantes do programa.

• Requisitos: Disponibilidade para frequentar o programa do princípio ao fim; 
Idade entre 18 e 25 anos de idade; 
Bom nível de fluência em inglês; 
Estar no 1º ou no 2º ano da universidade e querer voltar para terminar o curso; 
Alto desempenho académico; 
Pouca ou nenhuma experiência de viagem para o estrangeiro ou para os EUA; 
Ser maturo, responsável, independente e de espírito aberto; 
Preferência dada a estudantes com fracos recursos económicos ou oriundos de grupos sub-representados no 
ensino superior.

• Duração: 5 semanas (junho/julho 2019)

• Benefícios específicos: Financiamento total

• Candidaturas: 11 de fevereiro de 2019

Programa Fulbright
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Orientação educacional / EducationUSA

• Informação e orientação sobre o processo de procura, seleção, 
candidatura e frequência de programas de estudos nos EUA

• Pathway to Graduate School (Candidaturas até 30 de abril de 2019)

• Competitive College Club (Candidaturas até 28 de janeiro de 2019)

• Feira de Universidades Americanas, Lisboa, 3 a 6 de abril de 2019

Programa Fulbright

Apoio à Internacionalização das Instituições no que diz
respeito aos EUA

• STUDY & RESEARCH IN PORTUGAL 
@ NAFSA

NAFSA 2019 
Washington DC, 26-31 maio

• Portugal / US Higher Education and Science Forum

• Oportunidades de formação para os técnicos de relações internacionais
e os gestores do processo de internacionalização das instituições

- próximo workshop no Porto em março de 2019

Programa Fulbright
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Av. Dom Carlos I, 
nº126, 3º
1249-074 Lisboa

Comissão Fulbright Portugal

Contactos

www.fulbright.pt

fulbright_pt

fulbright@fulbright.pt

+351 217 996 390

fulbright_pt

Fulbright Portugal

Fulbright Commission Portugal

fulbright_pt


