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1.
O que é o Programa Humphrey?
O Programa oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos para profissionais empregados no setor público e do
terceiro setor (ONGs) em meio de carreira. Durante os 10 meses de bolsa nos EUA, os participantes terão
oportunidade de ampliar e adquirir experiências profissionais relacionadas às suas áreas de trabalho, numa
combinação de enriquecimento acadêmico e aperfeiçoamento profissional.
2.
Quais são os componentes acadêmicos do programa Humphrey?
Os bolsistas são alocados em grupos de sete a quinze em universidades norte-americanas, que servirá como
base acadêmica e profissional.
3.
Quais são os componentes profissionais do programa Humphrey?
O ápice do programa é uma experiência de trabalho de seis semanas, ou de afiliação profissional, organizada
pelo bolsista, que o envolve com organizações americanas e oferece outra oportunidade de conhecer e
trabalhar com seus parceiros americanos.
Afiliação Profissional: 30 dias, em tempo integral, em uma organização relacionada ao campo profissional do
bolsista. Cada bolsista realiza pelo menos uma afiliação profissional durante o programa. A afiliação
profissional permite ao bolsista Humphrey uma oportunidade de aprender como as organizações baseadas nos
EUA operam, bem como contribuir com sua experiência e conhecimento para a organização. Os bolsistas
concluem geralmente um projeto durante a afiliação que pode ser na forma de preparação de pesquisas ou
relatórios, na condução de uma avaliação ou na contribuição para uma iniciativa ou evento específico.
4.
O Programa Humphrey é um Programa de Pós-Graduação?
Não. O Programa Humphrey não é apropriado para aqueles que desejam um grau acadêmico. Os participantes
podem concluir disciplinas de curso acadêmico em sua universidade anfitriã para atualizar seu conhecimento
acadêmico e profissional em seu campo, mas eles não recebem um diploma acadêmico como resultado de sua
participação no Programa.
5.
Além do edital, onde posso encontrar mais informações sobre o Programa Humphrey?
Acesse: https://www.humphreyfellowship.org/
6.
Existe algum manual de instruções para auxiliar na inscrição online?
Sim, a Fulbright elaborou um Guia específico para os candidatos brasileiros ao programa que está disponível
em: https://fulbright.org.br/edital/h-h-humphrey/
7.
Quais são as Universidades participantes do programa?
Acesse https://www.humphreyfellowship.org/host-universities para a lista de universidades.
8.
Posso escolher a universidade nos EUA?
Os bolsistas não podem escolher em qual universidade serão afiliados. Em vez disso, eles serão designados em
diversos grupos de 7 a 15 bolsistas para a instituição anfitriã mais apropriada com base na área de interesse e
campo profissional.
9.
Quais são as áreas elegíveis para os candidatos brasileiros?
Desenvolvimento Sustentável: Desenvolvimento Agrícola e Rural; Manejo de Recursos Naturais e Meio
Ambiente; Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais; e Planejamento Urbano e Regional.
Fortalecimento de Instituições Democráticas: Comunicação e Jornalismo; Direito e Direitos humanos;
Análise de Políticas Públicas e Administração Pública; Tráfico de Pessoas (políticas públicas e prevenção); e
Políticas Públicas e Gestão em Tecnologias.
Saúde Pública: Políticas e Administração de Saúde Pública; HIV/AIDS (Política e Prevenção); e Drogas
(Educação, Prevenção e Tratamento).

10.
No formulário aparecem outras opções de área, posso me candidatar a alguma delas?
Não, apenas as áreas mencionadas no Edital da Fulbright Brasil são elegíveis aos brasileiros.
11.
Qual o perfil adequado do candidato para cada área?
Desenvolvimento Agrícola e Rural: o candidato adequado deve atuar em áreas voltadas para o
desenvolvimento de sistemas agrícolas e alimentares e / ou desenvolvimento rural. O campo inclui, mas não se
limita às seguintes áreas de especialização: segurança alimentar, sistemas agrícolas sustentáveis, pesquisa
agrícola, gestão de extensão, marketing agrícola e gestão da cadeia de valor, tecnologia pós-colheita e
segurança alimentar, política comercial e alimentar, e melhoria do meio de vida rural.
Manejo de Recursos Naturais e Meio Ambiente; Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais: Gestores
ambientais são candidatos adequados para este campo. Os formuladores de políticas que trabalham com a
proteção dos recursos naturais, a qualidade da água, o controle da poluição, o uso da terra, a conservação e a
avaliação do impacto ambiental também são adequados.
Planejamento Urbano e Regional: Os candidatos adequados incluem arquitetos, engenheiros, urbanistas,
economistas e especialistas em preservação histórica. O campo do Planejamento Urbano e Regional deve ser
amplamente interpretado para incluir: infraestrutura urbana, política e planejamento de transporte, água e
saneamento, planejamento urbano e rural, uso da terra e desenho urbano, habitação e desenvolvimento
imobiliário, planejamento internacional e comparativo, proteção e planejamento ambiental, desenvolvimento
de terras ecológicas, políticas públicas, política social, política de desenvolvimento/ crescimento urbano,
desenvolvimento e planejamento econômico, integração econômica regional, conversão econômica, gestão de
finanças urbanas e análise espacial urbana usando sistemas de informações geográficas.
Comunicação e Jornalismo: Os candidatos adequados são aqueles que usam a mídia em todas as suas formas
atuais para facilitar o desenvolvimento global do Brasil. Jornalistas nesta área podem trabalhar para emissoras
públicas estatais com foco em relatórios independentes e transparência. Os jornalistas podem trabalhar em
qualquer plataforma (impressa, transmitida, online) usando ferramentas de mídia digital e social para cobrir
uma ampla variedade de assuntos, incluindo, entre outros, assuntos públicos, artes e recursos, questões sociais,
notícias de negócios e tópicos investigativos. Outros indivíduos podem gerenciar as comunicações públicas ou
internas para organizações não-governamentais, para órgãos de mídia estatais e agências governamentais.
Direito e Direitos Humanos: Advogados, juízes e ativistas de direitos humanos são os candidatos mais
adequados neste campo. A gama de especializações em direito é de longo alcance; alguns dos mais comuns
incluem: constitucionais, criminais, negócios, direitos civis, família / filhos, resolução alternativa de litígios,
humanitária internacional, comércio internacional, negócios internacionais, propriedade intelectual e leis de
telecomunicações. Os indivíduos envolvidos na reforma legal e judicial e a administração da justiça também
são candidatos apropriados.
Análise de Políticas Públicas e Administração Pública: Este campo pode ser interpretado de forma muito
ampla. Questões de política que os ex-bolsistas abordaram anteriormente incluíram: planejamento econômico
regional e desenvolvimento da força de trabalho; gestão pública e liderança; gestão financeira em organizações
públicas e sem fins lucrativos; pobreza e desigualdade; gênero; finanças públicas e administração de receitas;
políticas de desenvolvimento interno e externo; transição política para a democracia baseada no mercado;
planejamento e economia do conhecimento global.
Tráfico de Pessoas (políticas públicas e prevenção): Servidores públicos, ativistas de ONGs e especialistas
em mídia que estão focados em questões de combate ao tráfico. Os bolsistas podem se concentrar em áreas da
administração pública, administração de ONGs, direito e direitos humanos, trabalho social, comunicação e
jornalismo, e saúde pública, conforme aplicado à gestão de programas e políticas de combate ao tráfico.
Políticas Públicas e Gestão em Tecnologias: Administradores de rede, engenheiros e candidatos de
planejamento urbano envolvidos na formulação de políticas de tecnologia, planejamento e gerenciamento de
mudanças tecnológicas e sistemas do setor público e terceiro setor são candidatos adequados nesse campo.

Políticas e Administração de Saúde Pública: Médicos, médicos com responsabilidades de gestão, e outros
profissionais com responsabilidades na elaboração de políticas neste campo são candidatos adequados. Os
interesses dos participantes anteriores incluíram: gestão de organizações de saúde pública, prestação de
cuidados de saúde através de organizações de base comunitária, saúde reprodutiva, de adolescentes e crianças,
e epidemiologia na prática de saúde pública. Candidatos que são principalmente praticantes em seu campo não
são apropriados. Por exemplo, dentistas cujos objetivos do programa são ser dentistas mais eficazes em um
ambiente clínico não são candidatos apropriados para o programa. Em vez disso, dentistas ou outros
profissionais interessados em adquirir habilidades e conhecimentos para se tornarem melhores administradores
de programas de saúde pública, que poderiam, por exemplo, promover a educação em saúde em sua
comunidade ou país, seriam mais adequados para o programa.
HIV/AIDS (Política e Prevenção): Médicos, especialistas em comunicação e analistas políticos interessados
na política, tratamento e prevenção do HIV / AIDS são candidatos apropriados para este campo. Candidatos
com foco principal no tratamento clínico não são apropriados.
Drogas (Educação, Prevenção e Tratamento): Os candidatos nesta área podem se concentrar em problemas
de uso de álcool, drogas e tabaco, bem como áreas mais amplas de saúde pública relacionadas ao abuso de
substâncias, como HIV / AIDS, saúde mental, medicina, psicologia, serviço social e aconselhamento.
Candidatos adequados são advindos de programas de tratamento e prevenção baseados na comunidade,
hospitais, instituições de justiça criminal e agências de políticas locais ou nacionais. Os bolsistas neste campo
terão acesso a um forte programa de pesquisa baseado na universidade, bem como a contatos com
profissionais da comunidade, estaduais e nacionais e grupos de provedores que atuem com o abuso de
substâncias.
12.
Posso permanecer mais/ menos de 10 meses nos EUA?
Não, o programa exige a permanência de exatos 10 meses.
13.
Sou um profissional do segundo setor (setor privado), posso me candidatar?
Não, profissionais do setor privado não são elegíveis para o programa. O programa é direcionado
exclusivamente para profissionais do primeiro setor (servidor público) e do terceiro setor (ONGs Organizações Não Governamentais, entidades filantrópicas, OSCIP - Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público, organizações sem fins lucrativos e outras formas de associações civis sem fins lucrativos).
14.
Estou desempregado/ sou autônomo, posso me candidatar?
Não, apenas profissionais do setor público e do terceiro setor empregados são elegíveis para o programa.
15.
Não tenho 5 anos de experiência profissional, posso me candidatar?
Não, o Humphrey exige que o candidato tenha no mínimo 5 anos de experiência profissional full time em uma
das áreas elegíveis do programa.
16.
Me graduei recentemente (menos de 5 anos), mas tenho mais de 5 anos de experiência
profissional na área do programa, posso me candidatar?
Não, o programa Humphrey exige que o candidato tenha no mínimo 5 anos de experiência profissional full
time na área após a conclusão da graduação.
17.
Posso levar dependentes comigo para os EUA? A bolsa fornece algum tipo de auxílio financeiro
para dependentes?
Cônjuge e filhos menores de 21 anos podem acompanhar o bolsista durante o período da bolsa. MAS, o
Programa não fornece subsídio adicional de manutenção para dependentes. Os bolsistas devem
comprovar apoio financeiro, cobertura de seguro adequada para seus dependentes que atenda aos requisitos do
Departamento de Estado dos EUA. Todos os custos com dependentes (passagem, moradia, alimentação,
seguro saúde e transporte) deverão ser custeados pelo bolsista.

18.
Não tenho fluência em inglês, posso me candidatar ao programa?
Sim, com ressalvas. Lembre-se que fluência em inglês deve ser compatível com o bom desempenho nas
atividades previstas pelo Programa.
19.
Preciso apresentar o TOEFL no momento da inscrição?
Não, a Fulbright Brasil não exige o TOEFL no ato da inscrição, o teste de proficiência TOEFL será solicitado
apenas para candidatos aprovados e indicados para a fase internacional.
20.
Como comprovo minha proficiência em inglês?
O candidato deverá apresentar, exclusivamente, o English Language Assessment form.
21.
Onde encontro o modelo do English Language Assessment form?
Você fará o download do formulário na página da Fulbright, em English Language Assessment.
22.
Quem pode preencher o English Language Assessment form?
Você deverá buscar um professor de inglês nativo ou um Centro Binacional para preencher seu formulário de
proficiência.
23.
Onde encontro a lista dos centros binacionais?
Acesse: https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/educacao-e-juventude/centrosbinacionais/?_ga=1.166163646.1458035270.1470845172
24.
Preciso traduzir meus diplomas e históricos?
Não, a Fulbright não exige tradução de históricos e diplomas. O candidato deverá apresentar os referidos
documentos na língua oficial em que foi emitido.
25.
As cartas de recomendação podem ser escritas em português?
Não, as cartas de recomendação devem obrigatoriamente ser redigidas em inglês. Caso a correspondência
tenha sido originalmente escrita em outro idioma, deve-se apresentar a carta original com uma tradução nãooficial em língua inglesa anexada ao documento.
26.
Onde anexo a cópia do diploma e históricos da graduação e da pós-graduação?
Anexe na plataforma online de inscrição em Academic History.
27.
Onde anexo a cópia do formulário de proficiência em inglês, o currículo e o documento de
identificação oficial com foto?
Anexe na plataforma online de inscrição em Additional Information na opção de Supplemental Materials.
28.
Posso enviar os documentos por correio? Posso enviar os documentos por e-mail?
Não, nenhum documento deve ser enviado por correio ou por e-mail. Todos os documentos listados no Edital
devem ser enviados exclusivamente pela Plataforma online de inscrição. A Fulbright não aceitará nenhum
documento por correio ou por e-mail.
29.
Como envio o vídeo de 30 segundos?
Você deverá encaminhar o vídeo pela Plataforma da Fulbright:
http://www.fulbrightsys.com.br/web/?app=cand
30.
Existe um formato específico para gravar o vídeo em inglês de 30 segundos?
Sim, exclusivamente em formato MP4.

