Fulbright
Informação Geral
O Programa Fulbright para Estudante
Estrangeiro leva cidadãos de outros países
aos Estados Unidos para fazerem um
mestrado em universidades americanas. O
programa já levou algumas das mentes mais
brilhantes do mundo aos campus americanos
e oferece aos participantes uma ideia da
sociedade e dos valores americanos.
Muitos bolseiros Fulbright são profissionais
em início de carreira que regressam para
assumir cargos de chefia nos países de
origem, trabalhando muitas vezes em
universidades ou ao serviço do governo.
Mais de 1.800 novos Bolseiros Fulbright
Estrangeiros participam em programas
acadêmicos americanos todos os anos. Os
estudantes estrangeiros candidatam-se às
Bolsas Fulbright através da Comissão/ Fundação
Fulbright ou da Embaixada dos Estados Unidos
nos países de origem. O Instituto de Educação
Internacional (IIE) organiza o enquadramento
acadêmico da maior parte dos seleccionados
Fulbright e supervisiona os participantes
durante a sua estadia nos Estados Unidos.

Participar ?

Fulbright

Gostaria de

neste Programa

Se estiver interessado deve preencher o formulário de
candidatura preliminar que se encontra “on-line” em
http://luanda.usembassy.gov e
participar no processo de selecção.

Recepção das Candidaturas

Com base nas recomendações do Comité de Selecção,
os nomes dos candidatos seleccionados serão enviados
ao J. William Fulbright Foreign Scholarship Board
(FSB) em Washington, D.C. para aprovação final.

luandapas1@yahoo.com

Documentos Necessários
1.

Formulário de candidatura preliminar preenchido
em inglês. O formulário pode ser encontrado
“on-line” em http://luanda.usembassy.gov

2.

Fotocópia do diploma de licenciatura autenticada
pelo Departamento para os Assuntos Acadêmicos
da Reitoria da Universidade Agostinho Neto

3.

Se já tiver feito os testes TOEFL (Teste de
Inglês como Língua Estrangeira) e GRE (Exame
de Registo Graduado) queria anexar os
resultados ao formulário de candidatura.

Todos os documentos exigidos devem ser
enviados por via electrónica para:
Ou ainda para:
Embaixada dos Estados Unidos da América
Secção de Imprensa e Cultura
Rua Houari Boumedienne, n° 32
Miramar
O mês de Março é o período limite para a
apresentação da candidatura “on-line” e dos
documentos exigidos. Verifique no nosso website
em http://luanda.usembassy.gov a data exacta.
Os candidatos mais qualificados serão préseleccionados e convidados a uma entrevista
ulterior na qual serão identificados os bolseiros. As
bolsas de estudo são extremamente competitivas
e os candidatos devem cumprir com todos os
requisitos de elegibilidade do Programa Fulbright.
Se as candidaturas não cumprirem com todos
os requisitos serão eliminadas. Para qualquer
informação adicional contactar a Secção de Imprensa
e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos
através do e-mail luandapas1@yahoo.com

Bolsa

pa r a

Mestrado

numa

U n i ve r s i d a d e A m e r i c a n a

Bolsas Fulbright para
Estudantes de Mestrado

Os candidatos na área religiosa cujas candidaturas
indicarem que o seu objectivo principal é educacional
e não pastoral ou missionário (por ex: história da
religião, religião comparada, desenvolvimento
do pensamento religioso, etc.) são elegíveis.

Bolsas
Os candidatos são seleccionados de preferência nas
seguintes áreas: desenvolvimento agrícola, banca
e finanças, comunicação e jornalismo, prevenção
do abuso de drogas, desenvolvimento económico,
administração e planeamento educacional,
desenvolvimento de recursos humanos, direito e
direitos humanos, gestão de recursos naturais e do
ambiente, políticas e gestão da saúde pública, análise

Fulbright em Angola

Desde o início deste programa em Angola no ano de
1998, diversos acadêmicos terminaram com sucesso
o seu Mestrado e contribuêm actualmente em vários
sectores de desenvolvimento do país. No princípio de
2007, os Fulbrighters Angolanos criaram uma Associação
de Antigos Estudantes, que está engajada em várias
actividades acadêmicas, comunitárias e sociais.

Bolseira Fulbright

Gabriela Cohen

Fulbright

A Secção de Imprensa e Cultura da Embaixada
dos Estados Unidos – Luanda oferece bolsas para
mestrado numa universidade americana por um
período máximo de dois anos. O Programa Fulbright
de Bolsas de Estudo é dirigido aos profissionais
com resultados acadêmicos excelentes, espírito
cívico e uma vocação para o serviço público.

da política pública e administração pública, política de
tecnologia e gestão e planeamento urbano e regional.

Gabriela Cohen concluiu a sua pós-graduação
em Administração Pública
como Bolseira Fulbright na
Universidade de Syracuse
em Nova Iorque (Maxwell
School of Citizenship and
Public Affairs) em 2000,
integrada no primeiro grupo
angolano. Após alguns anos
como assessora na Missão
Permanente de Angola nas
Nações Unidas, trabalhou
no Programa Alimentar
Mundial em Novembro
de 2003, em Angola, até
Julho de 2005. As suas
tarefas principais consistiam
em ajudar na elaboração
dos planos de distribuição de alimentos para a
utilização dos recursos do PAM e em questões
sobre VIH/SIDA. Presentemente trabalha para
o UNICEF no Departamento de VIH/SIDA como
Administradora do Projecto. Entre outras
coisas, apoia o plano de acção do UNICEF
para o VIH/SIDA, trabalhando estreitamente
com parceiros chaves, incluindo o Instituto
Nacional do VIH/SIDA do Governo de Angola.
Gabriela tem mais de 13 anos de experiência
em várias áreas de responsabilidade, incluindo
planeamento, avaliação de projectos de
desenvolvimento de base comunitária, realização
de formações dirigidas ao pessoal, seminários
incidindo sobretudo em VIH/SIDA, segurança
alimentar, desigualdade no gênero, micro-crédito,
implementação e avaliação de projectos. O VIH e
a SIDA são questões que Gabriela muito estima e
espera poder contribuir com a sua experiência para
a diminuição da incidência deste mal em Angola.

Requisitos do Programa
•

Ser cidadão angolano, residindo
actualmente em Angola

•

Ter preenchido o formulário de
candidatura preliminar e têlo enviado para o endereço
indicado no fim desta secção
• Licenciatura ou
diploma universitário
• Uma excelente
média na conclusão dos
estudos precedentes
• Proficiência em inglês. Isto
deve ser demonstrado através
dum teste de proficiência
em inglês administrado pela
Embaixada, ou anexando as
notas TOEFL à candidatura, se
o candidato já tiver feito esse teste.

Os candidatos não são elegíveis se:
•

Já tiverem recebido anteriormente
uma Bolsa de Estudo Fulbright

•

Tiverem dupla nacionalidade
(americana – angolana)

•

Tiverem obtido um grau acadêmico
ou um diploma universitário
nos Estados Unidos

•

Tiverem sido aceites por uma
universidade americana na altura em
que se candidataram ao programa

•
•

Benefícios do Programa
As bolsas de estudos são atribuídas anualmente e a sua
renovação será considerada dependendo do desempenho
acadêmico de cada bolseiro nos Estados Unidos. Esta bolsa
cobre as despesas diárias do bolseiro nos E.U.A. mas não
as de membros da sua família que o acompanharem.
O Programa Fulbright de Bolsas de Estudos
concede os seguintes benefícios:
•

Assistência ao bolseiro na identificação de e na candidatura
para admissão em universidades americanas.

Calendário do Programa
Queira notar que os períodos mencionados são
aproximados. Consulte o nosso website:
http://luanda.usembassy.gov para as datas exactas.

Primeiro Ano

Segundo Ano

Agosto – Fevereiro

Janeiro

Divulgação do Programa

Fevereiro

Data Limite para a recepção
de Candidaturas

•

Custos dos testes necessários para a
admissão nas universidades.

•

Orientação antes da partida.

Teste de Proficiência
em Inglês

•

Ajuda na obtenção do visto J-1 (Visto
de Programa de Intercâmbio).

Março

•

Bilhete aéreo de ida e volta.

•

Seguro de saúde concedido pelo
Governo dos Estados Unidos.

•

Ajuda de custos (variam conforme a cidade de destino).

•

Programas pré-acadêmicos nos E.U.A. A duração
destes programas varia entre quatro dias e oito
semanas e são realizados antes do começo do
curso superior. Os programas são conformes as
necessidades do curso em que o bolseiro é aceite.

Fevereiro

Entrevistas em inglês aos
candidatos pré-seleccionados
pelo Comité de Selecção
Informação aos candidatos
sobre os resultados
das entrevistas

Março – Maio

Inscrição para testes
internacionais
Candidaturas para admissão
nas universidades americanas

Início do processo de
admissão nas universidades
americanas

Fevereiro – Maio

Aprovação dos candidatos
pelo J. William Fulbright
Foreign Scholarship Board

Julho
Anúncio dos resultados da
candidatura para admissão
nas universidades
Enquadramento
dos candidatos em
universidades americanas

Julho – Agosto

Orientação aos bolseiros
antes da partida
Partida dos primeiros
bolseiros para programas
pré-acadêmicos

Agosto – Setembro
Início dos cursos

Outros sites de interesse sobre programas educacionais:
The Bureau of Educational and
Cultural Affairs

Não estiverem a viver em Angola
na altura da candidatura

http://exchanges.state.gov/education/

Tiverem uma longa experiência
acadêmica ou profissional nos E.U.A.

Educational Information and Resources
http://exchanges.state.gov/
education/educationusa/

Fulbright Program

http://fulbright.state.gov/

United States Institute of Peace
http://www.usip.org/

EducationUSA International Students
http://educationusa.state.gov/

