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1.
O que é o DDRA nos EUA?
●
É um programa de bolsa de estudos no qual o estudante de doutorado no Brasil
tem a chance de fazer parte de sua pesquisa de doutorado em outra universidade nos
EUA.
●
A bolsa dá a oportunidade de fazer um intercâmbio de estudos de 9 meses, para
que o estudante possa aprofundar o seu conhecimento em relação à sua área de
pesquisa e informações para a conclusão de sua tese, que deverá ser defendida no
Brasil.
2.
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/doutorado-nos-eua/
3.
A Fulbright possui uma lista de Universidades participantes do programa? Posso
escolher a universidade que pretendo realizar o doutorado nos EUA?
●
Não, a Fulbright não possui uma lista. A definição da Universidade é feita pelo
candidato, que deve entrar em contato e solicitar a carta de aceite. Essa definição
inclusive integra os itens a serem avaliados pela consultoria ad hoc, em especial a
relevância e qualidade da Universidade na área de conhecimento da candidatura.
4.
Preciso apresentar a carta de aceite do Supervisor na Universidade nos EUA na
inscrição?
●
Sim, a apresentação da carta de aceite é obrigatória.
5.
Qual o valor da bolsa?
●
O valor da bolsa depende da localidade da universidade escolhida pelo candidato.
O valor é calculado de acordo com o U.S State Department Monthly Maintenance Rate
(MMR)
6.
Sou estrangeiro, mas possuo visto e residência permanente no Brasil, posso me
candidatar ao Programa?
●
Não, apenas Brasileiros natos ou naturalizados são elegíveis.
7.
●

Posso permanecer mais/ menos de 9 meses nos EUA fazendo a pesquisa?
Não, o programa exige a permanência de exatos 9 meses.

8.
Não tenho disponibilidade para iniciar o programa em agosto ou setembro, posso
escolher outro período?
●
Não, o programa é desenvolvido para iniciar obrigatoriamente no Fall Term
(agosto ou setembro).
9.
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.

10.
Preciso ter passaporte para me inscrever ao Programa?
●
Não. Você pode apresentar a cópia de um Documento de identificação oficial
com foto: carteira de identidade (frente e verso) ou carteira Nacional de Habilitação.
11.
●

Preciso ter o visto J-1 para me inscrever ao Programa?
Não, o visto J-1 será concedido apenas para os candidatos aprovados.

12.
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.
13.
As três cartas de recomendação podem ser redigidas em português?
●
Não, as cartas de recomendação devem obrigatoriamente ser redigidas em
inglês. Caso a correspondência tenha sido originalmente escrita em outro idioma, devese apresentar a carta original com uma tradução não-oficial em língua inglesa anexada
ao documento.
14.
●

Meu orientador no Brasil pode redigir uma das cartas de recomendação?
Sim, uma das cartas é obrigatoriamente do orientador brasileiro.

15.
Existe algum modelo específico para as cartas de aceite do Advisor nos EUA e as
cartas apoio da Universidade no Brasil?
●
Não existe um formato ou texto específicos, fica a critério do próprio redator o que
deve conter na carta. No entanto devem conter as informações mínimas como nome do
candidato, data de emissão da carta, timbre da instituição e assinatura do redator.
16.
●

Preciso apresentar o CV do meu orientador brasileiro?
Sim, o currículo deve ser escrito em inglês e ter no máximo 3 páginas.

17.
●

No projeto de pesquisa a bibliografia contará dentro das dez páginas?
Não, a bibliografia não faz parte do limite de 10 páginas do projeto de pesquisa.

18.
●

Qual a formatação do meu Personal Statement?
Cada essay não deve conter mais de 1 página, fonte 11 com um cabeçalho.

19.
●

O que o personal statement deve conter?
Essas informações você consegue encontrar na plataforma online de inscrição:

Personal Statement
This personal statement should be a narrative statement describing how you have
achieved your current goals. It should not be a mere listing of facts. It should include
information about your education, practical experience, special interests, and career
plans. Describe any significant factors that have influenced your educational or
professional development. Comment on the number of years of practical experience
already completed in the field in which academic work will be done in the U.S.Do not
mention specific U.S. universities at which you would like to study.
20.
Preciso apresentar o teste de proficiência no momento da inscrição?
●
Sim, a Fulbright Brasil exige a apresentação do Score Report (oficial ou resultado
online) no momento da inscrição.

21.
Minha nota no teste de proficiência foi inferior ao mínimo exigido pelo Edital,
posso me candidatar?
●
Não, o candidato precisa atingir a nota mínima para ser elegível.
22.
Meu teste foi realizado antes da data mínima exigida pelo programa, posso me
candidatar?
●
Não, o candidato deve apresentar o teste de proficiência dentro dos requisitos
mínimos para o programa.
23.
Posso enviar os documentos por correio? Posso enviar os documentos por email?
●
Não, nenhum documento deve ser enviado por correio ou 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 e-mail.
24.
Como envio o vídeo de 30 segundos?
Você deverá encaminhar o vídeo pela plataforma da Fulbright. O link encontra-se na
página do programa. Será necessário preencher um questionário na plataforma de
envio do vídeo.
25.
●

Existe um formato específico para gravar o vídeo em inglês de 30 segundos?
Sim, exclusivamente em formato MP4.

26.
O vídeo excedeu o tamanho máximo suportado pela plataforma da Fulbright, o
que faço?
●
Você pode tentar reduzir em sites online.
27.
●

Todos os candidatos serão convidados para fazer a entrevista?
Não, apenas os candidatos aprovados na análise de mérito farão a entrevista.

