
Data: 14 de Novembro de 2019 

NOVAS OPORTUNIDADES 

Universidade de Harvard abre seleção de bolsas para pesquisadores focados em 

questões ambientais 

 

Até 10 e janeiro de 2020 estão abertas as inscrições para pesquisadores visitantes da 

Harvard University Center for the Environment para concorrer a bolsas de pesquisa sobre 

assuntos complexos ligados ao meio ambiente e terá a duração de dois (2) anos. O 

programa é voltado para pesquisadores que tenham concluído o doutorado entre maio de 

2016 e agosto de 2020. 

Os interessados devem também encaminhar três cartas de recomendação — sendo 

que obrigatoriamente  uma delas seja redigida pelo orientador da tese de doutorado e 

outro. O pesquisador também precisa garantir que um dos professores de Harvard 

University respalde sua candidatura. 

A bolsa inclui um apoio financeiro de 70.000 dólares por ano, além de seguro-saúde 

e uma ajuda de custo extra de 2.500 dólares para viagens e despesas profissionais. 

 Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

https://academicpositions.harvard.edu/postings/9252 

 

A Universidade de Harvard abre inscrições para bolsas de mestrado em Políticas 

Públicas 

https://www.estudarfora.org.br/como-pedir-carta-de-recomendacao/
http://environment.harvard.edu/about/directory/faculty/all
https://academicpositions.harvard.edu/postings/9252


 

Até o dia 03 de Dezembro de 2019 estão abertas as inscrições para alunos 

interessados nos cursos de mestrado oferecidos pela Harvard Kennedy School. 

As bolsas, com duração de dois (2) anos são voltadas para alunos que queiram 

ingressar nos programas de mestrado oferecidos na Kennedy School, sendo necessário já 

ter concluído a graduação e comprovar proficiência em inglês. 

Os bolsistas selecionados pelo programa recebem um apoio financeiro que pode 

chegar a cobrir totalmente os custos de tuition e de seguro de saúde durante o mestrado. 

Além disso, recebem um valor de U$ 5.000 durante as férias de verão para que possam 

se envolver em programas de estágio não-remunerados.  

 Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte:  

 https://cpl.hks.harvard.edu/dubin-fellows-program-emerging-leaders 

 https://www.hks.harvard.edu/admissions-aid/funding-your-education/funding-

your-masters-education/applying-financial-aid 

 

A Universidade de Nova York disponibiliza bolsa de estudos para Pós-Graduação 

em Políticas Públicas 

 

Até o dia 02 de Dezembro estão abertas as inscrições para o programa Henry Hart 

Rice Urban Studies Fellowship da New York University (NYU). O progrma oferecerá 

duas (2) bolsas de pós-graduação em políticas públicas para candidatos que consigam 

comprovar “comprometimento de aplicar seu conhecimento em problemas urbanos 

https://cpl.hks.harvard.edu/dubin-fellows-program-emerging-leaders
https://www.hks.harvard.edu/admissions-aid/funding-your-education/funding-your-masters-education/applying-financial-aid
https://www.hks.harvard.edu/admissions-aid/funding-your-education/funding-your-masters-education/applying-financial-aid
https://wagner.nyu.edu/admissions/financial-aid/fellowships/rice
https://wagner.nyu.edu/admissions/financial-aid/fellowships/rice
https://www.estudarfora.org.br/new-york-university-nyu/


significativos. Os candidatos também devem ter “paixão por aprendizado e pela resolução 

de problemas”, boa comunicação verbal e escrita em inglês, dedicação, inteligência 

emocional, e demonstrações de sucesso no seu início de carreira. 

As bolsas cobrem integralmente os custos de estudo na NYU, a escola de políticas 

públicas da universidade. Entre os cursos oferecidos pela escola estão programas de MPA 

com foco em planejamento urbano, políticas e gestão de saúde pública, e políticas e 

gestões de organizações sem fins lucrativos. As bolsas, no entanto, não cobrem os custos 

de transporte, moradia e alimentação em Nova York. 

 Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

https://wagner.nyu.edu/admissions/financial-aid/fellowships/rice 

 

Bolsas integrais de pós-graduação em Abu Dhabi, na Khalifa University 

 

Até Fevereiro de 2020, a Khalifa Universityestará recebendo inscrições para bolsas 

integrais de pós-graduação em Abu Dhabi, onde está sediada. As bolsas contemplam tanto 

os 14 programas de mestrado quanto os 12 de doutorado oferecidos pela universidade.  

As bolsas são voltadas para estudantes que já concluíram a graduação ou mestrado, e 

pretendem seguir estudando nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. 

As bolsas integrais para pós-graduação em Abu Dhabi cobrem totalmente os custos 

de tuition do programa e incluem passagens aéreas anuais. Também cobrem seguro de 

saúde e um valor de U$ 2.200 a U$ 2.700 por mês para ajuda com os custos de vida. 

Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte:  

 https://www.iie.org/en/Programs/Khalifa-University-International-Graduate-

Student-Program 

 https://www.iiefeedback.org/se/612502252CED3992 

 

Bolsas integrais para Graduação e Mestrado na Itália, na Università Bocconi 

https://wagner.nyu.edu/admissions/financial-aid/fellowships/rice
https://www.iie.org/Programs/Khalifa-University-International-Graduate-Student-Program
https://www.iie.org/en/Programs/Khalifa-University-International-Graduate-Student-Program
https://www.iie.org/en/Programs/Khalifa-University-International-Graduate-Student-Program
https://www.iiefeedback.org/se/612502252CED3992


 

A Università Commerciale Luigi Bocconi oferece bolsas integrais de graduação e 

mestrado na Itália. Serão duas datas distintas conforme formação. O próximo round de 

inscrições se encerra em 19 de dezembro de 2019 para mestrado e 14 de janeiro de 2019 

para graduação. 

Os cursos de graduação oferecidos pela instituição são nas áreas de Economia, 

Administração, Finanças, Ciência Política e Ciência da Computação. Para todos eles, a 

univesidade está oferecendo bolsas de mérito que cobre totalmente os custos do 

programa, cerca de 12 mil euros por ano. 

Além disso, a instituição também oferece 10 cursos de Mestrado nas áreas de 

Economia, Administração, Finanças e Ciências Sociais sendo que algumas destas, 

ministradas em inglês. Serão oferecidas as bolsas de mestrado no valor de 13,500 euros, 

que cobrem 100% da anuidade e podem incluir alojamento no campus da universidade. 

Para essas bolsas de estudo na Itália, todos os candidatos aceitos são avaliados de acordo 

com o seu desempenho acadêmico, e não há processo de candidatura separado. 

Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

 https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigati

on+tree/home/apply/undergraduate+students/ 

 https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigati

on+tree/home/programs/master+of+science/application+and+admission/selectio

n+process/2020+21+international+applicants+msc+selection 

 

Universidade oferece 50 bolsas de Mestrado na Suécia 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/bachelor+of+science/funding/2020-2021_bocconi+undergraduate+merit+awards
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/apply/undergraduate+students/
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/apply/undergraduate+students/
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/master+of+science/application+and+admission/selection+process/2020+21+international+applicants+msc+selection
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/master+of+science/application+and+admission/selection+process/2020+21+international+applicants+msc+selection
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/master+of+science/application+and+admission/selection+process/2020+21+international+applicants+msc+selection


 

    Até o dia 15 de Janeiro de 2020, a Chalmers Unviersity of Technology estará ofertando 

50 bolsas de mestrado com duração de dois (2) anos para estudantes. As bolsas oferecidas 

são válidas para quase todos os 40 programas de mestrado oferecidos pela instituição, 

dentre as quais destacam-se as áreas de Ciências da Computação, Engenharia, 

Automação, Biotecnologia e Química. As bolsas são parciais e podem cobrir até 85% do 

valor de tuition do programa escolhido dependendo do desempenho acadêmico. 

As inscrições vão até 15 de janeiro. 

Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

 https://www.universityadmissions.se/intl/start 

 http://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/iPOET.aspx 

 http://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Apply-for-

scholarship.aspx 

 http://www.chalmers.se/en/education/programmes/Pages/Programmes.aspx 

 

Bolsas para brasileiros em graduação e pós-graduação na Nova Zelândia 

 

     A Universidade de Massey, na Nova Zelândia, disponibiliza bolsas parciais para 

candidatos estrangeiros em seus cursos de graduação e pós-graduação. Os prazos para 

candidatura variam, de acordo com a área de formação. Para candidaturas na área de 

Negócios (i.e., Contabilidade, Aviação, Marketing, Economia e Administração, a data 

limite para inscrição é até o dia 30 de novembro de 2019. Já os interessados nas áreas de 

Humanidades e Ciências Sociais (i.e., artes, comunicação, educação ou linguística), a data 

limite é até o dia 1 de dezembro de 2019. 

https://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx
http://materiais.estudarfora.org.br/ef-graduacao-no-exterior/


    

 

Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

 https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Awards/Documents/forms/1345Scholars

hipapplicationFormfor2020.pdf 

 https://www.massey.ac.nz/massey/admission/scholarships-bursaries-

awards/other-scholarships/search-results/search-

results_home.cfm?page=award_display&scholarship_id=1317 

 

 

Bolsas de graduação e pós-graduação na Universidade de Queensland, na Austrália 

 

     Até o dia 30 de novembro de 2019 estão abertas as inscrições para o programa Latin 

America Global Leaders Scholarship da Universidade de Queensland. O programa é 

voltado para estudantes de graduação e pós-graduação que queiram ingressar em cursos 

da Faculdade de Negócios, Economia e Direito da instituição. 

     As bolsas são integrais ou parciais (50%) para custos de tuition fee para até quatro 

semestres de estudo. Para quem deseja iniciar os estudos na University of Queensland 

no primeiro semestre de 2020, o prazo final de inscrições é o próximo dia 30 de 

novembro. Já quem pretende ingressar na instituição no segundo semestre do ano que 

vem deve se candidatar às bolsas até 30 de abril de 2020. 

     Dúvidas sobre a processo de aplicação podem ser encaminhados para o e-mail 

scholarships@bel.uq.edu.au. 

Para mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

 https://scholarships.uq.edu.au/future-students 

 https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/latin-america-global-leaders-

scholarship 

 

https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Awards/Documents/forms/1345ScholarshipapplicationFormfor2020.pdf
https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Awards/Documents/forms/1345ScholarshipapplicationFormfor2020.pdf
https://www.massey.ac.nz/massey/admission/scholarships-bursaries-awards/other-scholarships/search-results/search-results_home.cfm?page=award_display&scholarship_id=1317
https://www.massey.ac.nz/massey/admission/scholarships-bursaries-awards/other-scholarships/search-results/search-results_home.cfm?page=award_display&scholarship_id=1317
https://www.massey.ac.nz/massey/admission/scholarships-bursaries-awards/other-scholarships/search-results/search-results_home.cfm?page=award_display&scholarship_id=1317
https://www.estudarfora.org.br/glossario-sobre-estudar-fora
https://scholarships.uq.edu.au/future-students
https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/latin-america-global-leaders-scholarship
https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/latin-america-global-leaders-scholarship


Bolsas de pós-graduação na Universidade de Pequim 

 

Até o dia 6 de dezembro de 2019 estão abertas as inscrições do programa de mestrado 

na Yenching Academy da Universidade de Pequim. O programa oferece 120 bolsas para 

estudantes de mestrado, nas seguintes áreas: Política e Relações Internacionais, Filosofia 

e Religião, Literatura e Cultura, Direito e Sociedade, História e Arqueologia, e Economia 

e Gestão.  

 São elegíveis candidatos que tenham concluído a graduação em qualquer área do 

conhecimento, excelente desempenho acadêmico e, preferencialmente, até 25 anos de 

idade. Serão oferecidos passagens de ida e volta a Pequim, auxílio mensal para cobrir as 

despesas vivendo na China, bem como pesquisas de campo. O programa também cobre o 

valor da anuidade e seguro saúde para o aluno, além de disponibilizar moradia nos 

dormitórios da Universidade de Pequim. 

     As inscrições vão até o dia 09 de dezembro de 2019 e os resultados serão anunciados 

em março de 2020. Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, 

consulte:  

 https://yenchingacademy.pku.edu.cn/ 

 https://yenchingacademy.pku.edu.cn/ADMISSIONS.htm 

 http://101.200.29.232/YENCHING/login.html 

 

 

UNESCO e governo do Japão oferecem bolsas para pesquisadores 

https://yenchingacademy.pku.edu.cn/ADMISSIONS.htm
https://www.estudarfora.org.br/tsingua-e-pequim-conheca-as-duas-melhores-universidades-da-china/
https://yenchingacademy.pku.edu.cn/
https://yenchingacademy.pku.edu.cn/ADMISSIONS.htm
http://101.200.29.232/YENCHING/login.html


 

     Estão abertas até 29 de novembro de 2019 as inscrições para o programa Fellowship 

Keizo Obuchi, uma iniciativa da UNESCO e governo Japonês. O programa é destinado 

para pesquisadores com idade de até 40 anos que contemplará dez (10) projetos com 

recurso de U$ 10.000 (dez mil dólares) o desenvolvimento de projeto de pesquisa com 

duração de 3 (três) a 9 (nove) meses. 

Terão preferência, os candidatos que desejarem realizar parte de seus estudos no 

Japão, assim como, mulheres e cidadãos de países em desenvolvimento também terão 

preferência no processo de seleção. 

     Só podem se candidatar profissionais que já possuam mestrado e atuem em áreas 

prioritárias. Neste ano, os campos destacados pela UNESCO são: 

 Meio ambiente (com ênfase na redução de riscos de desastres); 

 Diálogo Intercultural; 

 Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Resolução pacífica de conflitos. 

     

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-

2019 

Mestrado de Liderança em Comunicação Digital 

    

 Até 02 de dezembro de 2019 estão abertas as inscrições para o programa de 

mestrado Liderança em Comunicação Digital. O programa envolve quatro universidades 

https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019


europeias, sendo elas, Áustria, Dinamarca, Bélgica e Holanda, em conjunto com o 

programa de bolsas europeias Erasmus Mundus. 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte 

http://dclead.eu/application/procedure-and-deadlines/#1-1 

 

Bolsas de Mestrado Kino Eyes nas áreas de Criação de Filmes de Ficção e Estudos 

de Criatividade 

 

 Até 16 de dezembro de 2019 estão abertas as inscrições para o programa Kino 

Eyes. O programa oferece bolsas para estudantes de mestrado (dois anos) para candidatos 

europeus e não-europeus para áreas de Criação de Filmes de Ficção; e Estudos de 

Criatividade. 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte 

http://www.kinoeyes.eu/admissions 

Mestrado Europeu em Saúde Pública - Erasmus Mundus 

 

 Até 15 de janeiro de 2020 estão abertas as inscrições para o programa de 

mestrado em Saúde Pública. O programa oferece bolsas de mestrado pelo programa de 

http://dclead.eu/application/procedure-and-deadlines/#1-1
http://www.kinoeyes.eu/admissions


bolsas europeias Erasmus Mundus para candidatos estudarem em universidades da União 

Europeia. 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

https://www.europubhealth.org/applications/application-procedure 

 

Bolsa para doutorado na Áustria - International Institute for Applied System Analysis 

 

 Até 11 de janeiro de 2020 estão abertas as inscrições para o programa de 

doutorado oferecido pela International Institute for Applied System Analysis. Candidatos 

brasileiros residentes no Brasil devem se inscrever no site da CAPES. 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte 

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/Apply/ConditionsEligibility/C

onditions-and-Eligibility.en.html 

Bolsas de Mestrado na área de Mercados Globais e Criatividades Locais - Erasmus 

Mundus 

     

 Até 10 de janeiro de 2020 estão abertas as inscrições para o programa de 

mestrado em Mercados Globais e Criatividades Locais. O programa oferece bolsas de 

https://www.europubhealth.org/applications/application-procedure
https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/Apply/ConditionsEligibility/Conditions-and-Eligibility.en.html
https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/Apply/ConditionsEligibility/Conditions-and-Eligibility.en.html


mestrado pelo programa de bolsas europeias Erasmus Mundus para candidatos estudarem 

em universidades da União Europeia. 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

http://globallocal-erasmusmundus.eu/how-to-apply/#howtoapplyanchor 

Bolsas de graduação e pós-graduação na ETH Zurich 

 

Até o dia 15 de dezembro de 2019 estão abertas as inscrições para o programa de 

bolsas da ETH Zurich. O programa é voltado para estudantes de graduação e pós-

graduação que queiram ingressar em cursos de verão oferecidos pelo Departamento e 

Ciências da Computação da ETH Zurich. 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

https://sirop.org/app/e5996208-0ef4-4464-9146-88cdb41ddfc5 

Bolsa de Estudo Dorothy Marchus Senesh para mulheres de países do Sul Global 

em Estudos de Paz e Desenvolvimento 

 

Até o dia 15 de janeiro de 2020 estão abertas as inscrições para o programa de 

Bolsa de Estudo Dorothy Marchus Senesh. O programa é voltado para mulheres de países 

do Sul Global que foram aceitas em cursos de pós-graduação e que desenvolvem projetos 

http://globallocal-erasmusmundus.eu/how-to-apply/#howtoapplyanchor
https://sirop.org/app/e5996208-0ef4-4464-9146-88cdb41ddfc5


com temática relacionadas aos objetivos da Fundação e Associação Internacional de 

Pesquisa para a Paz. 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

https://iprafoundation.org/2020-senesh-fellowship-announcement/ 

Bolsas para Estudos de Pós-Graduação no Chile 

 

 Até 06 de janeiro de 2020 estão abertas as inscrições para o programa de 

doutorado no Chile. O programa oferece bolsas de doutorado em instituições chilenas 

em todas as áreas do conhecimento 

 Para obter mais informações sobre requisitos e processo de inscrição, consulte: 

https://www.conicyt.cl/becasconicyt/2019/09/12/becas-de-doctorado-nacional-

ano-academico-2020/#tab-04 

 

https://iprafoundation.org/2020-senesh-fellowship-announcement/
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/2019/09/12/becas-de-doctorado-nacional-ano-academico-2020/#tab-04
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/2019/09/12/becas-de-doctorado-nacional-ano-academico-2020/#tab-04

