
 

FAQ – Perguntas Frequentes 
1º Curso Fulbright de Roteiristas Estreantes: 
Fulbright Brazil New Voices 
 

 
1. O que é o Fulbright Brasil New Voices? 
● É um programa de bolsa de estudos online, onde o estudante contemplado terá a 
oportunidade de estudar roteiro com dois instrutores experientes no exterior, onde 
passarão seu conhecimento por meio de aulas semanais e mentorias, tanto em grupo 
como individuais. 
 
2. Existe algum manual de instruções para auxiliar na inscrição online? 
Sim, a Fulbright elaborou um Guia específico para os candidatos ao programa que está 
disponível em: https://fulbright.org.br/edital/curso-online-2/ 
 
3. Não possuo curso superior em áreas afins. Posso participar? 
● Sim, o edital não restringiu a oportunidade apenas para cursos específicos ou 
relacionados a roteiro. Desde que tenha um curso superior válido, o candidato é elegível. 
No entanto, o fato de estar envolvido na área de roteiro e audiovisual são fatores 
indispensáveis para que sua inscrição seja válida. 
  
4. Quantos candidatos serão selecionados para a bolsa?  
● Serão selecionados até 12 bolsistas. 
 
5. Qual os benefícios da bolsa?  
● Mensalidade no valor de R$ 2.700,00 pelo período de até quatro meses e duração 
do curso. 
● Laptop e licenças de Microsoft Office e Final Draft 11. 
● Auxílio mensal para internet. 
● Ajuda de custo para participação em eventos profissionais. 
● Auxílio material bibliográfico. 
 
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 realizar apenas a primeira parte do programa? 
● Não, o programa exige a permanência do candidato durante todo o período do 
curso, incluindo a parte de orientação profissional, para que se complete o workshop e 
garanta seu certificado. 
 
8. Não tenho disponibilidade para iniciar o programa em março, posso iniciar em 
outro momento? 
● Não, o programa é desenvolvido para iniciar obrigatoriamente em março. As aulas 
são online, mas o calendário e prazos deverão ser cumpridos. Até porque as aulas serão 
bastante práticas.  
 
9. Quem pode emitir as cartas de recomendação? 
● As cartas de recomendação devem ser de pessoas que estejam acompanhando 
seu desenvolvimento profissional ou acadêmicos e tenham conhecimento sobre seu 
aspirante trabalho como roteirista, como professores, e / ou pessoas da indústria de 
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audiovisual. Ou seja, pessoas que possam testemunhar seu trabalho e conhecimento na 
área, além de eventual potencial artístico. Não serão consideradas cartas de recomendação 
de membros de família, amigos, cônjuges ou companheiros.  
 
10. Caso não forneça todos os documentos na hora de inscrição, ainda tenho chances 
de participar do programa? 
● Não. A apresentação de toda a documentação é requisito indispensável para a 
inscrição ao programa. Na falta de um ou mais documentos, o candidato será 
automaticamente desclassificado.  
 
11. O que é avaliação por Blind Review?  
● É uma avaliação na qual as informações pessoais do candidato não são 
disponibilizadas, garantindo uma avaliação 100% baseada na qualidade do material 
apresentado. 
  
12. Esse curso é considerado uma pós-graduação ou curso técnico? 
● Não, a bolsa Fulbright Brasil New Voices é um curso livre, que não se equipara a 
uma pós-graduação ou curso técnico.  
 
13. Receberei algum certificado ao fim do curso? 
● Sim, no final do curso a Fulbright fornecerá um certificado de conclusão, incluindo 
número de horas cursadas.  
 
14. Já lancei um projeto comercialmente na área de audiovisual há alguns anos. Posso 
me candidatar? 
● Não, um dos requisitos do curso é que o candidato não tenha lançado nenhum 
projeto em circuito comercial.  
 
15. Tenho todos os requisitos, mas me formei antes de 2015. Posso me candidatar?  
● Não, o prazo do ano de graduação é requisito eliminatório.  
 
16. O que o pacote criativo deve conter?  
● Uma logline, uma sinopse, um parágrafo justificando a cena escolhida e uma cena 
chave do roteiro contendo de 3 a 5 páginas. Tem um anexo no edital com um modelo 
exato de como o pacote criativo deve ser montado. 
  
17. Como vou saber se fui contemplado ou não? 
● Toda a comunicação será feita via e-mail. Às vezes, nossos e-mails podem cair no 
spam. Então, certifique-se de marcar nosso e-mail como seguro.  
 
 


