
 

 

BOLSA FLAD/Pinto-Fialon 

para mestrados e doutoramentos na Universidade da 
Califórnia, Berkeley 2022 

Para estudantes portugueses aceites na UCB 

 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento científico e académico em Portugal, a 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) em parceria com o Centro de 
Estudos Portugueses/Instituto de Estudos Europeus da Universidade da Califórnia, Berkeley, 
anuncia um programa conjunto de bolsas de estudo com o apoio do Fundo Pinto Fialon.  
 
Através desta colaboração serão atribuídas duas bolsas até ao total de 60,000 dólares para 
cada estudante de doutoramento, ou até ao total 26,000 dólares para cada estudante de 
mestrado, durante os cinco ou os dois anos, correspondentes aos respetivos períodos de 
duração dos estudos.  
 

1. Critérios para admissão de candidaturas 

O programa destina-se a estudantes portugueses, a residir em Portugal há pelo menos 5 anos, 
e que tenham sido aceites para mestrado ou doutoramento na Universidade da Califórnia, 
Berkeley. 

Todos os domínios científicos são elegíveis. 
 
A seleção dos candidatos será feita em conjunto pela FLAD e pelo Centro de Estudos 
Portugueses. As candidaturas serão consideradas por ordem de chegada. 
 
2. Valor da Bolsa 

PARA ESTUDANTES DE DOUTORAMENTO 

A cada estudante aceite para doutoramento será atribuída uma verba até 60,000 dólares, 
conforme a seguir se discrimina: 

• Durante o primeiro ano, o candidato selecionado receberá diretamente da FLAD uma 
bolsa no valor de 10,000 dólares; 

• Durante o primeiro ano, o Fundo Pinto-Fialon disponibilizará o montante de 10,000 
dólares; 



 

 
 

• O restante financiamento, até a um máximo de 40,000 dólares serão atribuídos pelo 
Fundo Pinto-Fialon, em tranches anuais de até 10,000 dólares, nos quatro anos 
subsequentes. Este financiamento está sujeito à entrega de relatórios de progresso a 
submeter todos os anos. 

 
PARA ESTUDANTES DE MESTRADO 

A cada estudante de mestrado será atribuída uma verba até 26,000 dólares, conforme a seguir 
se discrimina: 

• O candidato selecionado receberá diretamente da FLAD uma bolsa no valor de 10,000 
dólares; 

• Durante o primeiro ano, o Fundo Pinto-Fialon disponibilizará o montante de 8,000 
dólares 

• Durante o segundo ano, o Fundo Pinto-Fialon disponibilizará até um montante 
máximo de 8,000 dólares. Este financiamento está sujeito à entrega de relatório de 
progresso. 
 

O Fundo Pinto-Fialon é gerido pelo Centro de Estudos Portugueses, UC Berkeley 
 
O financiamento não contempla nem inclui o seguro de saúde que o estudante deverá obter 
antes da ida para os EUA. 
 

3. Como Candidatar-se: 

Os candidatos deverão submeter os seguintes documentos em inglês: 
• Cópia do cartão de cidadão; 
• Curriculum Vitae; 
• Descrição do plano de estudos previsto (3 págs. máx.); 
• Carta de motivação; 
• Documento comprovativo da aceitação e registo na Universidade da Califórnia, Berkeley; 
• Consentimento no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
 

4. Prazos: 
• O período de candidaturas decorre todos os anos de 25 de maio até 25 de novembro; 
• O resultado da seleção será comunicado aos candidatos, através de endereço de correio 

eletrónico, tendo em conta a ordem de chegada das candidaturas. 

No prazo de 90 dias após a conclusão do primeiro ano académico, deverá ser enviado à 
FLAD um relatório de progresso 



 

 

5. Informações adicionais 

Os candidatos que necessitem de apoio para encontrar o centro de investigação ou 
investigador adequado à sua área de estudo em Berkeley, poderão contactar o Centro de 
Estudos Portugueses através do seguinte email:  cps@berkeley.edu ou 
dpinheiro@berkeley.edu. 

 
As candidaturas a UC-Berkeley exigem não só excelentes requisitos académicos, como uma 
preparação rigorosa para o processo de candidatura, documentação e os seus formatos 
(curriculum, carta de motivação, cartas de referência, etc.), bem como uma cuidada atenção 
aos prazos. 
 
O prazo habitual para as candidaturas a Masters ou PhD na Universidade da Califórnia, Berkeley 
decorre de maio a dezembro do ano académico anterior ao ano de início da frequência. Todas 
as informações a este respeito estão disponíveis no website de cada departamento da UCB. 
 
A FLAD recomenda aos potenciais candidatos para UC-Berkeley a participação no Pathway to 
Graduate School, organizado pela Fulbright Portugal. Este programa, gratuito para os 
participantes, prepara os estudantes portugueses que desejem candidatar-se a um Masters ou 
PhD numa universidade americana. Consulte o website da Fulbright Portugal para mais 
informações, aqui. 
 
Os candidatos poderão também contactar a FLAD (ricardo.pereira@flad.pt) e/ou UC-Berkeley, 
Center for Portuguese Studies (dpinheiro@berkeley.edu) para esclarecimentos e informações. 
 
Candidaturas aqui. 

 

Boa sorte e até breve! 
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