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Alemanha quer atrair pesquisadores brasileiros (não precisa saber alemão)
Há oportunidades de pesquisa e financiamento em universidades de excelência em instituições da
Alemanha para pesquisadores brasileiros com doutorado. Os representantes da Freie Universität
Berlin (FU Berlin), Technische Universität München (TUM), Universidade de Münster (WWU)
e Aliança Universitária do Ruhr (UA Ruhr) no Brasil vão explicar as possibilidades que existem
no país para pesquisadores durante os eventos que têm 50 vagas cada um.
Os interessados em conhecer as opções de pós-doutorado oferecidas por instituições e
universidades podem se inscrever em dois seminários que vão ser realizados em São Paulo, no
dia 4 de junho, e também em Belo Horizonte, no dia 6 de junho, as inscrições online será até o
dia 27 de maio no link https://form.jotformz.com/90413718103650

Concurso Cultural “QUEM SONHA, POUPA”
O Concurso Cultural Quem Sonha, Poupa! é uma iniciativa da FEBRABAN – Federação
Brasileira de Bancos para a Semana ENEF 2019. Objetivo é estimular o conhecimento, a
reflexão e a conscientização sobre a importância de criar o hábito de poupar.
Por meio do Concurso, se busca disseminar informações que promovam a educação financeira e
incentivem as pessoas, especialmente jovens em idade de formação acadêmica (18 a 24 anos), a
fazerem a gestão de suas finanças pensando no presente e futuro.






Pode concorrer às bolsas de estudos: jovens de 18 a 24 anos de idade.
Inscrições abertas do dia 20 até 26 de maio, 2019
Premiação: 5 bolsas de R$ 20 mil para estudar inglês no exterior.
Será premiado 1 ganhador por região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul)
Mais informações no link:
www.quemsonhapoupa.com.br/?utm_source=santander&utm_medium=hotsite&utm_ca
mpaign=quem%20sonha%20poupa

Universidade de Lisboa oferece Doutoramento em Educação para Mestres e
Licenciados
O Instituto de Educação da Universidade de Lisboa está ofertando o Doutoramento em
Educação para:
 Detentores do grau de Mestre em Ciências da Educação ou em Educação que pretendam
aprofundar conhecimentos e desenvolver um projeto de investigação que se enquadre no
tema e objetivos do curso.
 Detentores de grau de Mestre em outras especialidades, desde que com currículo
profissional e científico adequado à temática do curso.
 A título excecional, podem ainda candidatar-se os titulares de grau de licenciado ou
equivalente legal, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante
que seja reconhecido pelo Instituto de Educação como atestando capacidade para a
realização do doutoramento.
A principal modalidade de ingresso no doutoramento é através de candidatura a um concurso
aberto para um Programa de Doutoramento por ramo e especialidade com indicação do número
de vagas. A abertura deste concurso será publicitada através de Edital e obedecerá a normas e
formulários próprios.
Inscrições abertas: até 26 de maio de 2019
Oferta formativa e n.º de vagas:
1. Administração e Política Educacional – 10 vagas
2. Avaliação em Educação (b-learning) – 10 vagas
3. Didática da Matemática – 10 vagas
4. Didática das Ciências (b-learning) – 10 vagas
5. Formação de Adultos – 10 vagas
6. Formação de Professores e Supervisão – 10 vagas
7. Formação de Professores e Supervisão. Tema: Educação Especial – 5 vagas
8. Formação de Professores e Supervisão. Tema: Ensino das Línguas – 5 vagas
9. História da Educação (b-learning) – 10 vagas
10. Psicologia da Educação – 10 vagas
Candidaturas online, editais, prazos e outras informações em:
http://www.ie.ulisboa.pt/ensino/doutoramentos
A Università Commerciale Luigi Bocconi oferece bolsas para Graduação e Mestrado
A Universidade Luigi Bocconi oferece bolsas integrais de Graduação e Mestrado na Itália, com
base em mérito e em necessidade financeira. Os cursos oferecidos são nas áreas de Economia,
Administração Finanças e Ciências Políticas. Sendo que o programa de graduação tem duração
de 3 anos.
A bolsa Merit Scholarship inclui todos os custos de anuidade, estimados em 11,500 Euros, bem
como acomodação gratuita no campus.
Inscrições abertas: até 5 de junho

Mais informações no link:
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Hom
e/Campus+and+Services/Services/Funding/Master+of+Science+Programs/Financial+Aid+and+S
cholarships/Bocconi+Graduate+Merit+Awards
A Pearson College London e CUOA Business School oferta bolsas
Informamos aos interessados que se encontram abertas as inscrições para o programa
de bolsas parciais de estudos na Europa (Londres e Itália), ofertado pela Pearson College
London e pela CUOA Business School para alunos do Tocantins.
Neste momento, são oferecidos os seguintes programas:






Contemporary Topics in Business Strategy* (Pearson College London)
International Management & Leadership** (CUOA Business School)
Business Strategy & Marketing Management** (CUOA Business School)
Operations,
Logistics
&
Lean
Management**(CUOA
School)
Creativity, Innovation & New Businesses** (CUOA Business School)

Business

*Este programa oferece um módulo de inglês para negócios gratuitamente.
**Estes programas oferecem uma visita opcional à ONU e OMC, em Genebra – Suíça.
Duração: 3 semanas em janeiro ou julho com aulas e atividades em período integral.
Idioma: integralmente em inglês.
Processo seletivo de bolsas de estudos: os candidatos devem enviar documentação para
concorrer a bolsas parciais de estudos. Os alunos selecionados terão preços especiais na
hospedagem e um curso de inglês gratuito em Londres. As 36 primeiras solicitações aprovadas
serão atendidas, sendo 12 para Londres e 24 para Itália, deixando as seguintes em lista de espera.
Para maiores informações: entrar em contato no e-mail ricardo.usp@profbritto.com ou
preencher as informações no link: https://international.ibs-americas.com/universidade-brasileuropa-070520191
Inscrições abertas: até 26 de maio.

