
 

      

 

Bolsa FLAD - Junior Visiting Researcher @ UC Berkeley 
 

Para estudantes portugueses aceites na Universidade da Califórnia, 
Berkeley, para investigação no âmbito da sua tese de doutoramento 

 
Candidaturas para o ano académico 2023/2024 

 
Com vista ao contributo para o desenvolvimento científico e académico, a Fundação Luso-
Americana para o Desenvolvimento (FLAD) anuncia um programa de bolsas de estudo, em 
colaboração com o Centro de Estudos Portugueses, inserido no Instituto de Estudos Europeus 
da Universidade da Califórnia, Berkeley. A bolsa destina-se a estudantes doutorandos em 
universidades portuguesas aceites na Universidade da Califórnia, Berkeley, para desenvolver 
investigação no âmbito da sua tese. 

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

Critérios para admissão de candidaturas 

 A bolsa beneficiará um estudante português ou residente em Portugal, integrado num 
programa de doutoramento numa universidade portuguesa; 

 Todos os domínios científicos são elegíveis; 
 O presente concurso destina-se ao ano letivo de 2023/2024; 
 O período de permanência em Berkeley pode variar entre o mínimo de três meses e o 

máximo de doze meses; 
 É condição que o candidato tenha sido aceite na Universidade da Califórnia, Berkeley, 

para desenvolver investigação no âmbito do seu trabalho de doutoramento. 
  

 

Valor da Bolsa 

A FLAD financia este programa com uma verba total de 10.000 dólares, distribuída da seguinte 
forma: 
 

 O candidato selecionado receberá diretamente da FLAD uma bolsa no valor de 5.000 
dólares; 



 

 
 

 Os restantes 5.000 dólares serão disponibilizados diretamente pela FLAD ao Centro de 
Estudos Portugueses / Instituto de Estudos Europeus da Universidade da Califórnia, 
Berkeley e destinam-se a cobrir os encargos com o processo inicial para obtenção de 
visto, acesso à estrutura académica e serviços da Universidade da Califórnia, Berkeley; 

 
O financiamento não contempla nem inclui o seguro de saúde que o estudante deverá obter 
antes da ida para os EUA. 
 

Como Candidatar-se: 

Os candidatos deverão submeter os seguintes documentos em inglês: 
 Curriculum Vitae; 
 Breve nota biográfica do candidato (em inglês e português, máximo 500 caracteres, 

incluindo espaços); 
 Descrição do plano de estudos previsto (3 págs. máx.); 
 Carta de motivação; 
 Carta de recomendação da instituição portuguesa a que está vinculado; 
 Carta do orientador da Universidade da Califórnia, Berkeley confirmando a aceitação 

como Visiting Researcher e o período acordado para o efeito. Os candidatos poderão 
contactar cps@berkeley.edu ou dpinheiro@berkeley.edu caso necessitem de ajuda com 
vista a identificarem ou contactarem um potencial orientador, ou para obterem 
esclarecimentos relativos aos procedimentos para o estatuto de Junior Visiting 
Researcher; 

 Orçamento da estadia e indicação de outras fontes de financiamento e montantes 
aprovados; 

 Consentimento no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 

Prazos: 

 O período de candidaturas decorre de 20 de janeiro até 20 de março de 2023; 
 O resultado da seleção será comunicado aos candidatos, através de endereço de correio 

eletrónico até 20 de abril de 2023. 

 No prazo de 90 dias após a conclusão do período da bolsa, deverá ser enviado à FLAD 
um relatório sobre o trabalho desenvolvido e outras informações pertinentes relativas 
à experiência em Berkeley. 

Candidaturas aqui. 

Boa sorte e até breve ! 


