
 

 

 

 

PROGRAMA DE BOLSAS 

Georgetown University Summer Workshop 2018 

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 

 

No âmbito da parceria da Universidade do Porto com o Banco Santander Universidades, 

a Universidade do Porto abre concurso para financiamento de bolsas de mobilidade de 

curta-duração para um workshop de Verão na Georgetown University, nos Estados 

Unidos. 

Este workshop terá dois temas principais: a forma como “a revolução digital” está a 

alterar a natureza de oportunidades para populações marginalizadas e o papel das 

empresas sociais em colmatar lacunas não cobertas pelos modelos tradicionais públicos 

ou privados. 

 

DESTINATÁRIOS 

Serão atribuídas 2 bolsas a estudantes de Licenciatura, Mestrado e Mestrado Integrado 

matriculados em cursos da Universidade do Porto. 

 

Requisitos de candidatura: 

 Estar matriculado num curso da U.Porto no ano académico em que se candidata, 

nas seguintes áreas de estudos: ciências sociais, história, direito, 

economia/gestão, tecnologia, engenharia, informática, ciências biomédicas ou 

ciências físicas; 

 Ter, pelo menos, 21 anos na data de início do workshop; 

 Ser elegível para um visto de turista para os Estados Unidos; 

 Possuir sólidos conhecimentos de inglês, a nível oral e escrito; 

 

O PROGRAMA 

Os estudantes devem esperar um ambiente de aprendizagem interativo e prático, com 

aplicação de situações práticas do mundo real da inovação, além de palestras em sala de 

aula. Os estudantes serão expostos à política e prática conectados a uma rede de 

pesquisadores, profissionais e formuladores de políticas. Atividades culturais  



 

 

 

 

complementarão os objetivos de aprendizagem dos seminários e permitirão que os 

participantes possam explorar a cidade de Washington. 

 

FINANCIAMENTO 

No âmbito do presente concurso, a Universidade do Porto dispõe de 2 bolsas 

individuais para frequência do workshop de Verão na Georgetown University, nos 

EUA, de 14 a 28 de julho de 2018. A bolsa atribuída a cada candidato inclui:  

 

 taxa de candidatura 

 alojamento e alimentação 

 valor/propina do curso 

 

Os estudantes terão apenas que financiar: 

 os voos de ida e de regresso 

 seguro internacional com vigência durante o período do workshop 

 transportes na cidade 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

O concurso está aberto entre 6 e 16 de fevereiro de 2018. 

Os candidatos interessados deverão apresentar o seu interesse junto do Gabinete de 

Relações Internacionais da sua Faculdade, o qual procederá à seleção e seriação dos 

mesmos. 

Cada candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

 Curriculum Vitae, em inglês, incluindo informação relativa ao contacto de e-

mail, nível e inglês, formação académica, cursos adicionais e respetiva data de 

término 

 Uma redação, em inglês, até 500 palavras, no seguinte tópico: “In every society, 

there are challenges that relate to inclusion for marginalized groups.  They have 

limited access to opportunities related to health, education, and economic 

empowerment.  Describe an example of a challenge of limited social inclusion  

 

 



 

 

 

 

that you have observed, and discuss an idea that holds promise for addressing 

the challenge.” 

 Uma Carta de Recomendação, em inglês, de um(a) professor(a) da Universidade 

  

Cada Faculdade poderá nomear o número de estudantes que considerar apropriado, 

desde que os mesmos cumpram com os requisitos de candidatura. Na nomeação 

realizada por e-mail, cada Faculdade deverá enviar os documentos obrigatórios e 

mencionar os seguintes dados do estudante: 

 Nome 

 Data de Nascimento 

 Curso 

 Número de seriação 

Serão apenas considerados os estudantes formalmente nomeados pelos Gabinetes de 

Relações Internacionais das Faculdades ao Serviço de Relações Internacionais da 

Reitoria, através do endereço international@reit.up.pt Não serão consideradas 

nomeações realizadas pelos próprios candidatos. 

 

AVALIAÇÃO e SELEÇÃO 

Cada candidatura admitida a concurso será avaliada por um júri nomeado pela Vice-

Reitora para as Relações Externas e Cultura da Universidade do Porto, Professora 

Doutora Maria de Fátima Marinho. 

A avaliação das candidaturas é feita tendo em conta os requisitos de candidatura e a 

seriação realizada pelas Faculdades. Será dada preferência a candidatos de Faculdades e 

cursos diferentes. 

Os 2 candidatos selecionados pela Universidade do Porto serão informados da sua 

seleção via e-mail e os resultados de seleção serão divulgados às Faculdades através de 

ata de seleção. 

Os 2 candidatos selecionados serão indicados diretamente pelo Serviço de Relações 

Internacionais à Georgetown University. 

 

 

mailto:international@reit.up.pt


 

 

 

 

Os candidatos poderão ser chamados para uma entrevista por Skype nas duas últimas 

semanas de março com membros da Georgetown University. Dia 1 de abril de 2018 os 

24 selecionados pela Georgetown University serão notificados por e-mail. 

 

EXECUÇÃO DA MOBILIDADE 

Os candidatos são responsáveis pela preparação da sua mobilidade: contacto com a 

Instituição de Acolhimento, compra das viagens, aquisição do visto e seguro de saúde.  

 

CONTACTOS 

Qualquer questão relacionada com a candidatura a esta bolsa deverá ser colocada 

diretamente ao Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade, ou através do 

endereço do Serviço de Relações Internacionais da Reitoria international@reit.up.pt 
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