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País
All

Site
Nome
http://www.scholarshipport
Scholarships Portal
al.com

Breve descrição
Scholarships around the world

Áustria

www.fwf.ac.at

Austrian Science Fund (FWF)

Alemanha

https://www.daad.org.br/pt
DAAD
/

Alemanha

http://www.dfg.de/en/resea DEUTSCHE
rch_funding/international_c FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT,
ooperation/index.html
DFG

Um dos principais objetivos da FWF é
promover a internacionalização da
investigação básica na Áustria, tendo
disposições institucionais específicas, criando
condições e oferecendo ferramentas de
financiamento específicas para esta
finalidade. Excelentes cientistas e
pesquisadores de todas as disciplinas que são
capazes de contribuir para o avanço da
ciência em uma instituição de pesquisa
austríaca.
Cooperação Alemanha/Brasil para estudantes
e mobilidade de pessoal. Acesso a todas as
universidades alemãs.
Todos os programas de financiamento do DFG
estão abertos à colaboração de projetos
internacionais. O DFG mantém relações com
uma ampla gama de organizações parceiras

Para quem
All

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores
Pesquisadores
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em outros países.

Alemanha

http://www.kas.de/brasilien
Konrad Adenauer Foundation
/en/

Alemanha

http://www.fes.org.br

Friedrich- Ebert- Stiftung

Alemanha

www.boell.de

Heinrich Boell Stiftung

Alemanha

www.gerda-henkelstiftung.de

The Gerda Henkel Foundation

Estudos de finanças de estudantes brasileiros
e pesquisadores na Alemanha nas seguintes
áreas: educação política, direito, economia de
mercado social e ecológica, meio ambiente,
energia e clima.
Atua nas áreas de política internacional,
estado e sociedade, leis trabalhistas,
sindicatos e inclusão social. Apoia estudantes
que estudam nas universidades públicas
alemãs.
A Fundação Heinrich Böll concede,
anualmente, bolsas de estudo a cerca de
1.200 estudantes de licenciatura, graduandos
e doutorandos de todas as disciplinas e
nacionalidades.
As atividades de financiamento concentramse, basicamente, em acadêmicos alemães e
estrangeiros nas áreas de humanidades
históricas. Os candidatos podem se inscrever
independente da sua nacionalidade e local de
trabalho.
O apoio é oferecido, principalmente, para
projetos de pesquisa nos seguintes campos:
Arqueologia, História da Arte, Estudos
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Islâmicos Históricos, História, História do
Direito, História da Ciência, Pré-História e
História Antiga.

Alemanha

www.forschungsstiftung.de

Bavarian Research Foundation

Alemanha

www.volkswagenstiftung.de Volkswagen Fund

São financiados dois tipos de projetos: de
cooperação e grupos de investigação. Além
disso, são fornecidas bolsas para programas
de intercâmbio de cientistas. A duração do
financiamento é limitada e os projetos devem
ser realizados conjuntamente pela ciência e
Pesquisadores
pela indústria. As principais áreas de enfoque
são ciências da vida, informação e
comunicação, engenharia de microsistemas,
ciência dos materiais, energia e meio
ambiente, mecatrônica, nanotecnologia e
engenharia de processo e produção.
A fundação dedica-se ao apoio das ciências
humanas e sociais, bem como à ciência e à
tecnologia no ensino superior e na
investigação. Financia projetos de pesquisa e
Professores e
presta assistência às instituições acadêmicas
administrativo
para a melhoria das condições estruturais de
seu trabalho. Em particular, a fundação
percebe a sua missão de apoiar jovens
universitários em ascensão e promover a
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colaboração interdisciplinar e internacional.

Alemanha

Alemanha

www.humboldtfoundation.de

Humbold Foundation Fund

Programa de Bolsas de Valores
Franco-Alemães sobre Pesquisa
http://www.fona.de/climate de Sistemas Climáticos,
-fellows
Energéticos e Terrestres sob a
Iniciativa Francesa "Faça o nosso
planeta de novo"

Áustria

www.oead.at

OeAD

Bélgica

www.fwo.be

The Research Foundation Flanders (FWO)

Brasil

http://www.cienciasemfront
CNPq - Agência do Ministério da
eiras.gov.br/web/csfCiência e Tecnologia (MCT)
eng/full-PhD

Financiamento para pesquisadores júniores,
pesquisas pós-doutorais e pesquisadores
experientes. Exclusivo para o Brasil.

Pesquisadores

Pesquisa sobre mudanças climáticas

Pesquisadores

Agência de cooperação internacional em
educação e pesquisa, oferece várias bolsas de
curto prazo ou para todo o período de
duração do programa, incluindo para pessoas
de fora da Comunidade Europeia.
Apoio financeiro para pesquisadores da
Bélgica e pesquisas internacionais.
http://www.fwo.be/en/fellowshipsfunding/international-mobility/
Destinada ao fomento da pesquisa científica e
tecnológica. Prioriza o desenvolvimento
científico e tecnológico.
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Brasil

https://www.santanderuniv
ersidades.com.br/bolsas/Pa
Banco Santander
ginas/bolsas-iberoamericanas.aspx

Brasil

www.capes.gov.br

Brasil

Canada

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é
uma iniciativa criada com o objetivo de
promover o intercâmbio acadêmico anual de
estudantes de graduação entre universidades
de 10 países da região da Ibero-América:
Brasil, Peru, Argentina, Espanha, Chile,
Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e
Uruguai.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação
do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na expansão
e consolidação da pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado) em todos os
estados da Federação. Também atua na
formação de professores da educação básica
ampliando o alcance de suas ações na
formação de pessoal qualificado no Brasil e
no exterior.
Para quem pretende ter uma vivência no
exterior, mas ainda não decidiu qual o melhor
programa à contratar a Belta pode ajudar
nesta escolha. Belta tem diferentes opções de
programas, de acordo com seu perfil.

CAPES

http://www.belta.org.br

BELTA

http://www.sshrccrsh.gc.ca/news_room-

The Canada 150 Research Chairs
Program

Individual grants to attract internationallybased researchers and scholars to Canada,

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

Pesquisadores

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores
Pesquisadores
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salle_de_presse/press_relea
sescommuniques/2017/canada
150-eng.aspx

Canada

China
China

China

Canada Excellence Research
http://www.cerc.gc.ca/abou
Chairs (CERC)
t-au_sujet/index-eng.aspx

http://www.nsfc.gov.cn/pub National Natural Science
lish/portal1/tab159/
Foundation of China (NSFC)
Associação de Educação para
http://www.cucas.edu.cn
Intercâmbio Internacional da
China
https://www.chinaeducatio
n.info/educationGovernment of China
funding/index.html

O programa premia pesquisadores de renome
mundial e suas equipes até US $ 10 milhões
ao longo de sete anos para estabelecer
Pesquisadores
ambiciosos programas de pesquisa em
universidades canadenses
Financiamento de projetos conjuntos em
ciências naturais.

Pesquisadores

Programas lecionados em inglês na China:
universidades, bolsas de estudo

Estudantes

Different programs

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

Government of China

Different programs

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

Chicago Davee Scholarship For
The Liberal Arts & Sciences

A Davee Scholarship é uma bolsa de estudos
renovável concedida no primeiro ano de
ingresso aos melhores estudantes que

Graduandos

NEW

China
http://www.campuschina.or
g/scholarships/index.html
Estados Unidos

https://www.las.uic.edu
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demonstram necessidade de ajuda financeira.

Estados Unidos

https://www.ciee.org/404/

CIEE - Council on International
Education Exchange –
International Study Programs

James J. And M. Joan Stukel
Scholarship

Estados Unidos

https://www.las.uic.edu

Estados Unidos

http://passport.umn.edu/un Gold Global Excellence
dergrad/costs
Scholarship

Estados Unidos

http://passport.umn.edu/un Maroon Global Excellence
dergrad/costs
Scholarship

A nonprofit, nongovernmental organization,
CIEE is the country’s oldest and largest
nonprofit study abroad and intercultural
exchange organization.

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

James J. e M. Joan Stukel Scholarship é uma
bolsa baseada na necessidade financeira de
estudantes no primeiro ano de faculdade. É
Graduandos
concedido aos estudantes proeminentes com
necessidade financeira significativa. Pode ser
renovado por mais três anos.
A Gold Global Excellence Scholarship cobre a
diferença entre as taxas de matrícula para
residentes e não residentes (US$ 7.250).
Baseada no mérito, é concedida a calouros
Graduandos
internacionais por até quatro anos. Não há
nenhuma aplicação separada e todos os
alunos são automaticamente considerados
aptos para o prêmio.
A Maroon Global Excellence Scholarship cobre
metade da diferença entre as taxas de
matrícula para residentes e não residentes
Graduandos
(US $ 3.625). Baseada no mérito, é concedida
a calouros internacionais ou estudantes de
transferência por até quatro anos. Não há
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nenhuma aplicação separada e todos os
alunos são automaticamente considerados
aptos para o prêmio.

Estados Unidos

https://exchanges.state.gov
Exchange Programs
/non-us

Programa de intercâmbio desenvolvido em
parceria com a Capes.

Estados Unidos

https://fulbrightteacherexch The Fulbright Distinguished
ange.org
Awards in Teaching Program

Estados Unidos

https://exchanges.state.gov
/non-us/program/AE-EE-Teacher Program
Teacher-Program/details

O Fulbright Distinguished Awards em
Programas de Ensino é patrocinado pelo
Departamento de Estado dos EUA e é
administrado pelo Instituto de Educação
Internacional (IIE). Busca promover o
entendimento mútuo entre os professores,
suas escolas e comunidades nos Estados
Unidos e no exterior.
O programa oferece para professores
estrangeiros de inglês a oportunidade de
fazer aulas online inovadoras de
desenvolvimento profissional. Fornece uma
experiência inovadora de aprendizagem à
distância que utiliza recursos tecnológicos
recentes. Conecta os participantes com
especialistas em ensino de inglês dos EUA e
cria uma rede profissional de colegas
internacionais.

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

Professores

Professores
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Estados Unidos

www.irex.org

IREX

Estados Unidos

http://fulbright.org.br/

Fulbright Commision in Brazil

Estados Unidos

horowitz-foundation.org

Horowitz Foundation for Social
Policy

Estados Unidos

https://www.irex.org/region
IREX
/americas

Trata-se de uma organização independente,
sem fins lucrativos, dedicada à construção de
um mundo mais justo, próspero e inclusivo,
capacitando jovens, cultivando líderes,
fortalecendo instituições e ampliando o
acesso à educação e à informação de
qualidade.
Intercâmbio de estudantes por meio do
programa Brasil-EUA. Atua em parceria com a
Capes.
Subsídios para pesquisas em Política Social.
Apoia projetos de pesquisa no campo das
ciências sociais, incluindo antropologia,
história natural, economia, ciência política,
psicologia e sociologia. As investigações
devem ser concluídas dentro de um ano.
Trata-se de uma organização independente,
sem fins lucrativos, dedicada à construção de
um mundo mais justo, próspero e inclusivo,
capacitando jovens, cultivando líderes,
fortalecendo instituições e ampliando o
acesso a educação e informação de
qualidade.
A IREX atua em 21 países das Américas. Faz
parcerias com a sociedade civil, jornalistas e
meios de comunicação, bibliotecas,
professores, jovens e líderes comunitários,
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Estados Unidos

https://br.usembassy.gov/e
ducation-culture/

American Embassy in Brazil

Estados Unidos

www.spencer.org

The Spencer Foundation

entre outros. Implementa programas
abrangentes que integram o foco em pessoas,
instituições e comunidades e uma
compreensão de como eles interagem para
promover a prosperidade e a justiça social.
A educação é a base de tantas outras
questões e tem sido uma prioridade para a
Missão dos Estados Unidos no Brasil por
vários anos. A Missão oferece diferentes
oportunidades de educação para brasileiros e
americanos.
A fundação oferece bolsas de investigação e
estudos, reforçando as ligações entre a
investigação, a política e a prática em matéria
de educação por meio das suas atividades de
comunicação e de ligação em rede.

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Diversos subsídios e programas.

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

Estados Unidos

https://www.nsf.gov/fundin
National science foundation
g/programs.jsp?org=OISE

Estados Unidos

O Programa Internacional de Líderes em
Educação (ILEP) leva destacados professores
https://www.irex.org/projec
do ensino secundário de todo o mundo para
International Leaders in Education
t/international-leadersos Estados Unidos. O objetivo é que eles se
Program (ILEP)
education-program-ilep
desenvolvam em suas áreas de estudo,
aprimorem suas habilidades de ensino e
aumentem seu conhecimento sobre os

Pesquisadores

Professores
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Finlândia

www.hssaatio.fi

Helsingin Sanomat Foundation

Finlândia

www.aka.fi

Academy of Finland

França

www.ihes.fr

Institut des Hautes Etudes
Scientifiques, IHES

Estados Unidos. Reconhecendo o poder
transformador de um professor eficaz, ILEP
equipa os professores com metodologias de
ensino expandidas, técnicas de planejamento
de lição e habilidades de liderança e
tecnologia por meio de cursos orientados,
treinamento intensivo e experiência de
campo em uma escola secundária dos EUA.
Organização privada sem fins lucrativos que
tem como objetivo promover e apoiar a
pesquisa de alto nível em assuntos de
Pesquisadores
comunicação e interdisciplinariedade, além
da implementação da liberdade de expressão.
Atua para acelerar a internacionalização da
ciência e da investigação finlandesas. Coopera
ativamente com as principais agências de
financiamento dos países nórdicos, na Europa
e no mundo, a fim de garantir que os
pesquisadores finlandeses estejam na melhor Pesquisadores
posição possível para envolver-se em
colaborações de investigação internacional de
alto padrão.
http://www.aka.fi/en/research-and-sciencepolicy/international-cooperation/
Bolsas de pós-doutorado para pesquisas
internacionais nos campos da física e da
Pesquisadores
matemática.
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França

França

Franca

Fundos e
programas
internacionais

Fundos e
programas
internacionais

www.campusfrance.org

www.ambafrance-br.org

EIFFEL Campus France

Embassy of France in Brazil

Programa de Bolsas de Valores
Franco-Alemães sobre Pesquisa
https://www.makeourplane de Sistemas Climáticos,
tgreatagain.fr/home
Energéticos e Terrestres sob a
Iniciativa Francesa "Faça o nosso
planeta de novo"
http://www.topuniversities.
com/studentinfo/scholarshipTop SQ Universities
advice/scholarships-studyabroad
http://www.topuniversities.
com/studentinfo/scholarshipTop SQ Universities
advice/internationalscholarships-brazilian-

Agência nacional francesa para a promoção
do ensino superior, serviços de estudos
internacionais e mobilidade internacional. O
programa financia estudantes estrangeiros
para estudos de graduação e pós-graduação.
Bolsas de estudo para o período de "estudos
sanduíche". As bolsas não têm mais de um
semestre. Bolsas de estudo para estágios
linguísticos. http://www.ambafrancebr.org/Lancement-de-l-appel-a-candidaturesREFEB-2017

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Pesquisa sobre mudanças climáticas

Pesquisadores

Site para estudantes escolherem o país e a
bolsa de estudos.

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Graduandos, pósBolsas de estudos para estudantes brasileiros
graduandos e
em todo o mundo.
pesquisadores
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students

Fundos e
programas
internacionais

www.nato.int

NATO Science for Peace and
Security

Fundos e
programas
internacionais

www.hfsp.org

Human Frontier Science Program

Fundos e
programas
internacionais

http://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-plus/_en

Erasmus +

Fundos e
programas
internacionais

http://www.scholars4dev.co
m/tag/scholarships-for-non- Scholarship 4 Development
eu-students/page/2/

Fundos e
programas
internacionais

http://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/

O Programa Ciência para a Paz e a Segurança
(SPS) é um instrumento político que reforça a
cooperação e o diálogo com todos os
parceiros, com base na investigação científica,
na inovação e no intercâmbio de
Pesquisadores
conhecimentos. O programa fornece
financiamento, aconselhamento especializado
e apoio a actividades relevantes para a
segurança desenvolvidas conjuntamente por
um país membro da OTAN e parceiro.
Apoia a pesquisa básica interdisciplinar pósdoutoral, focada nos complexos mecanismos Pesquisadores
dos organismos vivos.
Mais popular programa sobre estudantes e
mobilidade de funcionários.

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Bolsas internacionais de inscrição em
diferentes universidades da UE, EUA e Reino
Unido.

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Horison 2020
Programa da União Europeia para a
http://ec.europa.eu/programmes
Investigação e a Inovação.
/horizon2020/

Pesquisadores
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Fundos e
programas
internacionais

http://www.cost.eu

Cost

Fundos e
programas
internacionais

https://www.eurostarseureka.eu/about-eurostars

Eurostars

Trata-se de um meio único para que
pesquisadores, engenheiros e acadêmicos do
continente europeu desenvolvam suas ideias
e novas iniciativas em todos os campos da
Pesquisadores
ciência e tecnologia por meio de redes
transeuropeias de atividades de investigação
financiadas em nível nacional. A Rússia está
incluída.
O Eurostars apoia projetos inovadores
internacionais liderados por pequenas e
médias empresas em investigação e
desenvolvimento. Com a sua abordagem
ascendente, o Eurostars apoia o
desenvolvimento de produtos, processos e
serviços inovadores e rapidamente
comercializáveis que ajudam a melhorar a
Engenheiros
vida cotidiana das pessoas em todo o mundo.
O Eurostars foi cuidadosamente desenvolvido
para satisfazer as necessidades específicas
das MPEs. Trata-se de um primeiro passo
ideal na cooperação internacional, permitindo
que as pequenas empresas combinem e
partilhem conhecimentos e beneficiem de
trabalhar para além das fronteiras nacionais.
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A Fundação Nestlé oferece diferentes
categorias de concessão e subsídios, algumas
delas usando uma abordagem modular, ou
seja, o Programa de Subsídios Piloto
representa o módulo de concessão inicial
para uma aplicação de Pesquisa de Subsídio
Completo posterior. Também oferece apoio
institucional que envolve o apoio de projetos
de pesquisa ou educacionais em instituições
específicas em países de renda baixa ou
média-baixa que contribuem para um
desenvolvimento focalizado de capacidade e
know-how e desenvolvimento de recursos
humanos na instituição correspondente.

Professores e
administrativo

Pesquisadores

Fundos e
programas
internacionais

www.nestlefoundation.org

Holanda

http://www.nwo.nl/en/fund
ing/our-fundingNedelandse Wetenschappelijke
instruments/Open+for+appli Onderwijs (NWO)
cation/true?initialized=true

Diferentes oportunidades de financiamento
na Holanda para pesquisas.

https://international.tau.ac.i Brazil TAU Scholarship Fund
l/scholarship_programs
Tel Aviv University

Scholarship recipients are required to be from
Brazil. This scholarship supports Brazilian
students who come to study at Tel Aviv
University. These grants can be applied to
Estudantes
help cover tuition for participation in our
International Undergraduate Degree
Programs

Israel

Nestle Foundation
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Israel

Israel

Israel

Israel

Israel

Peisach Scholarship Fund
https://international.tau.ac.i
Tel Aviv University
l/scholarship_programs

Supports students from Central and South
America

Full scholarships cover tuition, housing in the
Scholarships for the International student dormitories on campus, medical
http://intschool.agri.huji.ac.i MSc Programs in the International insurance and a monthly living stipend.
l/book/scholarships
School of Agricultural Sciences
The scholarships are intended for students
Hebrew University
from developing countries and countries in
economic transition
Tuition, dormitory accommodations, health
insurance, social activities, monthly stipend
International Master of Public
for living expenses
http://IMPH.HUJI.AC.IL
Health
Applicants from developing countries and
Hebrew University
countries in transition
http://elsc.huji.ac.il/phdprogram-computationalneuroscience

International Ph.D. Program in
Brain research: Computation and
Information Processing
Hebrew University

https://int.technion.ac.il/pro
Technion International
spective-studentsScholarship
2/paymentsinformation/scholarships/

Estudantes

Estudantes

master

Tuition scholarship and stipend

PhD estudantes

Tuition subsidy

Graduacao, master
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Israel

Israel

Israel

Israel

Israel

Israel

http://elsc.huji.ac.il/content ELSC Postdoctoral Fellowships
/neuroscience-postdoctoral- Program
program
Hebrew University

Provision of full internship at one of ELSC PIs'
labs. Rental fee may be partially covered.
2+1

Pesquisadores

Scholarships for the Institute for
http://instituteforlawandpol
Law & Policy
icy.com/scholarships/
Hebrew University

Scholarships, stipends and partial tuition
waivers are available to qualifying candidates
based upon available funding

Estudantes

Scholarships for International
http://law.huji.ac.il/eng/mu Graduate Programs (LL.M. and
amadim.asp?cat=2540&in=0 M.A.)
Hebrew University

Students participating in the program are
eligible to receive scholarships and stipends.
The Faculty of Law awards students stipends
and tuition waivers to eligible candidates.

Estudantes

for students admitted to international degree
programs in the Division of Graduate Studies master
at the Rothberg International School

https://overseas.huji.ac.il/gr Merit Scholarship
admerit
Hebrew University

http://overseas.huji.ac.il/?C The Rothberg Family Fund
ategoryID=992
Hebrew University

https://www.weizmann.ac.il
PhD fellowships
/feinberg/fellowshipWeizmann University
aid/phd-students

The Rothberg Family Fund awards partial
scholarships towards the tuition fees of
students enrolled in the programs of the
Division of Graduate Studies at the Rothberg
International School.
The fellowship is awarded to every doctoral
student admitted to the FGS

master

PhD
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Israel

Israel

Italy

Italy

Italy

https://www.weizmann.ac.il
/feinberg/fellowshipaid/phd-students-0
https://www.weizmann.ac.il
/feinberg/fellowshipaid/msc-students

PhD Travel Allowance
Weizmann University
MSc fellowships
Weizmann University

A personal allowance of $4,250 for travelling
to international conferences

PhD

The fellowship is awarded to every Master’s
student admitted to the FGS

Master

Annual
Master’s Degree (Laurea Magistrale 2°
http://www.scholars4dev.com/32
Italian Government Scholarships
ciclo), Courses of Higher Education in Arts,
82/italian-governmentfor Foreign Students
Music, and Dance (AFAM), PhD
scholarships-for-internationalprogram, Research under academic
students/
supervision (Progetti in co-tutela), and Italian
Language and Culture Courses
Uno dos Piedmontese
Students including non-EU international
University
students enrolled in a full-time Bachelor’s
(i.e. The Politecnico of
degree, Master’s degree, Single Cycle
https://www.edisu.piemonte.it/e
Torino, the University of
Master’s degree, or PhD Degree courses at
n/services/scholarships-andTorino, the University of
one of the Universities of Piedmont (i.e. The
other-grants/scholarship
Eastern Piedmont)
Politecnico of Torino, the University of Torino,
the University of Eastern Piedmont)
University of Bologna Study
http://www.scholars4dev.com/11
Grants for International Students 698/university-of-bologna-studygrants-for-international-students/

Masr, PhD

Master, Single Cycle
Master’s degree, or PhD
Degree

First Cycle (Bachelors),
Second Cycle (Masters) or
Single Cycle Degree
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Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

UNIPV International
Scholarships for Developing
Countries
University of Pavia

http://www.scholars4dev.com/47
University of Pavia
48/italy-scholarships-fordeveloping-countries/

http://www.scholars4dev.com/75
Bocconi Merit and International
74/scholarships-in-italy-forAwards
Bocconi Univrsity
international-students-atbocconi-univiersity/

master

Bachelor, Master

Politecnico di Milano offers a number of merit
based scholarships to the most talented
Master
international candidates

Politecnico di Milano

http://www.polinternational.poli
mi.it/how-to-apply/laureamagistrale/scholarships/

POLITECNICO
INTERNATIONAL
SCHOLARSHIPS

The Politecnico di Torino Unversity.
http://international.polito.it/finan
programs in Engineering and Architecture
cial_aid/politecnico_international
_scholarships

Bachelor, Master

http://www.ucscinternational.it/a
dmission-at-ucsc/2-yearpostgraduate-admissions/tuition- Dosounts 30%
fees-and-scholarshipspostgraduate-at-cattolica

Bachelor, Master

The Università Cattolica
(UCSC) International
Scholarship
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Italy

Italy

Italy

Japão

Japão

Japão

Scholarship of The
University of Padova,

Padova International Excellence Scholarship
Programme
https://www.unipd.it/en/studying
Regione Veneto Scholarships
-padova/funding-andBachelor, Master
Galileian School of Higher Education
fees/scholarships
Scholarships

Scholarship for
international Students from
https://studyinitaly.esteri.it/en
the Ministry of Foreign
affairs of Italy
Scuola Normale Superiore PhD
Scholarships in Italy

www.br.emb-japan.go.jp

Bachelor, Master, PhD,
researh

http://www.scholars4dev.com/14
969/scuola-normale-superioreannual
phd-scholarships-in-italy/

PhD

Embassy of Japan in Brazil

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

FASID
http://www.fasid.or.jp/engli Fundação de Desenvolvimento
sh/
Internacional de Ensino Superior
do Japão
IDB-Japan Scholarship Program
International scholarships funded
https://www.iadb.org/en/ac
by the Inter-American
ademia/academia,1440.html
Development Bank, available to
students from member countries

Diversos programas educacionais.
Bolsas para estudantes de doutoramento do
Japão em estudos de desenvolvimento
internacional também no exterior

Pesquisadores

International scholarships funded by the
Inter-American Development Bank, available
to students from member countries including Exchange of students
Brazil, Chile and Mexico.

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
SHN Quadra 01, Bloco F, Entrada A, Conjunto A, 9º andar - Edifício Vision Work & Live, Asa Norte – Brasília/DF
CEP: 70.701-060 - Telefone: (61) 3322-3252
E-mail: abmes@abmes.org.br - Website: www.abmes.org.br

including Brazil, Chile and Mexico.
Noruega

www.forskningsradet.no

Forsknings Radet

Noruega

www.siu.no/eng

Norwegian Centre for
International Cooperation in
Education

Organizações
internacionais

https://bizspark.microsoft.c
om/home/index

Microsoft

Organizações
internacionais

http://research.cisco.com/r
esearch

Cisco

Organizações
internacionais

www.google.com

Google

Organizações
internacionais

www.ibm.com

Intellectual Business Machines
(IBM)

Financiamento para cooperação internacional
em pesquisa.
O centro trabalha no âmbito do Plano
Nacional de Educação para
internacionalização da educação. Proporciona
bolsas de curto e longo prazos para
estudantes, pós-graduandos e funcionários.
Subsídios para start-ups de projetos de TI. As
startups elegíveis podem se qualificar para
até U$120 mil em créditos na Azure,
plataforma de computação em nuvem da
Microsoft.

Pesquisadores
Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Tecnologia da informação

Graduandos, pósApoio a estudantes (graduandos e graduados) graduandos e
pesquisadores
Diversos programas de financiamento de K12
Professores e
para universidades, escolas de verão e
administrativo
professores.
Os subsídios da IBM ajudam as instituições
educacionais a desenvolverem suas
estruturas de TI, habilidades de alta
Professores e
tecnologia e melhorar o currículo necessário
administrativo
para o mercado moderno. Veja também
programa de bolsas de estudo para
doutorado da IBM.
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
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http://www.research.ibm.com/university/aw
ards/phdfellowship.shtml
http://www.research.ibm.com/university/pdf
s/IBM_Awards.pdf

www.iie.org

The Power of International
education (IIE)

Reino Unido

www.royalsociety.org

The Royal Society

Reino Unido

Oxford University Latin America
http://www.lac.ox.ac.uk/sch
center
olarships-latin-americanSCHOOL OF INTERDISCIPLINARY
centre
AREA STUDIES

Reino Unido

www.jamesdysonaward.org Fund of James Dyson

Reino Unido

www.wellcome.ac.uk

The Wellcome Trust – UK

Reino Unido

www.leverhulme.ac.uk

The Leverhulme Trust – UK

Organizações
internacionais

Found in 1919 by three Nobel Prize winners
to IIE who shared an idea: international
education creates the foundation for lasting
peace. Provides many scholarship and
awards to unite students, professors and
administrators overseas
A Royal Society é uma sociedade com muitos
dos cientistas mais eminentes do mundo no
Reino Unido e no exterior.
O Centro Latino-Americano oferece uma série
de bolsas de estudo parciais e completas para
atrair os alunos mais fortes que, de outra
forma, não poderiam estudar em Oxford.
O Prêmio James Dyson é um reconhecimento
internacional de design de engenharia.
Apoio a pesquisadores que desejam explorar
as melhores maneiras de avaliar as
habilidades práticas dos alunos.
Concedido a instituições britânicas que
desejam convidar um eminente pesquisador
do exterior para melhorar os conhecimentos

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

Pesquisadores
Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores
Engenheiros
Pesquisadores

Pesquisadores
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e habilidades do pessoal acadêmico ou do
corpo estudantil dentro da instituição de
acolhimento.
Reino Unido

https://www.epsrc.ac.uk/ab
EPCRC
out/international/

Pesquisadores

Reino Unido

http://www.britac.ac.uk

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Reino Unido

https://www.britishcouncil.
org.br/en

Reino Unido

https://www.gov.uk/govern
ment/news/100-millionRutherford Fund
rutherford-fund-to-attractbest-researchers-to-theuk.pt

Russia

Russia

Apoio científico para pesquisadores do Reino
Unido e do exterior.
Apoio a estudantes e pesquisadores
The British Academy for the
britânicos e internacionais nos campos
humanities and the social sciences
humanitário e social.
British Council

Apoia a cooperação intencional Reino
Unido/Brasil.
£100 milhões para atrair os melhores
pesquisadores para o Reino Unido

Graduandos, pósgraduandos e
pesquisadores

Pesquisadores

https://studyinrussia.ru/en/ Study in Russia

O site de Ministeria de Educacao da Russia.
Cursos para estrastranheiros. Com
pagamento e sem Linguas: Ingles, Espanhol.

Graduandos, pósgraduandos

https://russia.study/pt

O site de Chambro de Commercio da Russia
da busca de programas educacionais.
Multilingual, Portuguese tmb

Graduandos, pósgraduandos

Russia. Study
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Russia

Suécia

Suécia

https://pushkininstitute.ru/? Pushkin Institute of Russian
locale=pt
language

www.vr.se

Swedish Research Council

O site para qui queria estudar língua Russo.
Portuguese tmb. Multilingual. Portuguese
tmb
Patrocina professores estrangeiros e
pesquisadores para irem à Suécia para
projetos de pesquisa.
http://www.vr.se/inenglish/international/glo
balcollaboration.4.44482f6612355bb5ee7800
01967.html
Diversos programas internacionais de
intercâmbio, principalmente em igualdade,
liberdade de expressão, gênero e outras
questões sociais.
https://eng.si.se/areas-ofoperation/leadership-programs-and-culturalexchange/
many individual scholarships and grants
https://eng.si.se/areas-ofoperation/scholarships-and-grants/

Tudo mundo

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

Estudantes,
administrativo,
professores e
pesquisadores

eng.si.se

Swedish Institute

Suécia

www.stint.se

The Swedish Foundation for
International Cooperation in
Research and Higher Education

Estudantes,
Todas as bolsas possíveis.
administrativo,
http://www.stint.se/en/scholarships_and_gra
professores e
nts
pesquisadores

Suíça

www.snf.ch

Swiss National Science
Foundation

Patrocina professores e pesquisadores.

Pesquisadores
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