
OPORTUNIDADES PARA REALIZAR INTERCÂMBIO

Mobilidade Internacional 
 Bolsas do CNPq no exterior 

Órgão de fomento: CNPq
Descrição: Formação de estudantes e pesquisadores nos níveis de graduação, pós graduação 
(doutorado) e pós-doutorado em diversos países por meio de bolsas de estudo para graduação e 
doutorado sanduíche e doutorado e pós-doutorado pleno.
Links:
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1
http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas1

 Bolsas em Community Colleges nos EUA 
Órgão de fomento: Fulbright
Descrição: Bolsas de estudo para graduação sanduíche nos Estados Unidos em instituições de 
ensino superior denominadas Community Colleges.
Fontes: http://www.fulbright.org.br/content/view/17/74/

 Ciência sem Fronteiras 
Órgãos de fomento: MEC – CAPES – MCTI – CNPq
Descrição: Expansão e internacionalização da ciência e tecnologia por meio do intercâmbio de 
pesquisadores e estudantes de graduação, doutorado e pós-doutorado a países de renomado 
desenvolvimento educacional, científico e tecnológico com fomento de bolsas de estudos.
Fontes: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

 Doutorado sanduíche em ciências humanas, sociais, letras e artes 
Órgão de fomento: CAPES - Fulbright
Descrição: Concessão de bolsas de estudo para doutorado sanduíche a alunos de programas de 
doutorado das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes.
Fontes: http://www.fulbright.org.br/content/view/110/157/

 Professor assistente de língua portuguesa nos EUA (FLTA) 
Órgão de fomento: CAPES – Fulbright
Descrição: Descrição: Concessão de bolsas de estudos a professores de língua inglesa, portuguesa 
e/ou língua portuguesa como língua estrangeira, com proficiência comprovada em língua inglesa, 
para que possam lecionar português como língua estrangeira em instituições de ensino superior no 
Estados Unidos.
Fontes:
http://www.fulbright.org.br/content/view/107/154/
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/professor-assistente-de-lingua-
portuguesa

 Programa de Desenvolvimento para professores de língua inglesa nos EUA (PDPI) 
Órgão de fomento: CAPES – Fulbright
Descrição: Capacitação em língua inglesa para professores da rede pública durante período de seis 
semanas em instituições de ensino americanas.
Fontes:
http://www.fulbright.org.br/content/view/128/169/
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/certificacao-em-lingua-inglesa

 Programa de doutorado sanduíche no exterior (PDSE) 
Órgão de fomento: CAPES
Descrição: Concessão de bolsas de estudos para doutorado sanduíche no exterior com o objetivo de 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/certificacao-em-lingua-inglesa
http://www.fulbright.org.br/content/view/128/169/
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/professor-assistente-de-lingua-portuguesa
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/professor-assistente-de-lingua-portuguesa
http://www.fulbright.org.br/content/view/107/154/
http://www.fulbright.org.br/content/view/110/157/
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf
http://www.fulbright.org.br/content/view/17/74/
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas1
http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690


se qualificar recursos humanos de alto nível durante formação em programa de doutorado 
recomendado e reconhecido.
Fontes: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

 Programa Leitorado 
Órgão de fomento: CAPES – MRE/Itamaraty
Descrição: Financiamento de professores com o objetivo de promover a divulgação de aspectos da 
cultura brasileira e da língua portuguesa em universidades estrangeiras.
Fontes: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-leitorado

 Cooperações Internacionais 
Órgão de fomento: CAPES
Descrição: São acordos bilaterais para fomento de projetos de pesquisa entre grupos brasileiros e 
estrangeiros. Há parcerias com diversos países, entre eles: Alemanha, Argentina, Bélgica, Canadá, 
Colômbia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Japão, Noruega, 
Portugal, Reino Unido, Suécia, Uruguai.
Fonte: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional

 Licenciaturas internacionais 
Órgão de fomento: CAPES
Descrição: Concessão de bolsa de estudos para alunos de graduação que estejam cursando 
licenciaturas.
Links:
Portugal: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-
internacionais/portugal
França: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-
internacionais/franca 

 Programa de estudantes-convênio de graduação (PEC-G) 
Órgão de fomento: MRE, MEC, universidades públicas e particulares.
Descrição: Concessão de bolsas de estudos integrais para graduação de alunos estrangeiros 
provenientes de países em desenvolvimento com os quais o Brasil possui acordos educacionais e 
culturais.
Fontes: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=530id=12276option=com_contentvimost

Fonte: (http://isf.mec.gov.br)

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=530id=12276option=com_contentvimost
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-internacionais/franca
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-internacionais/franca
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-internacionais/portugal
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-internacionais/portugal
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-leitorado
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

