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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, o 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.

Participação em seminários, conferências e atividades voluntárias também fazem parte do
programa.

4. O Programa Humphrey é um Programa de Pós-Graduação?
NÃO. O Programa Humphrey não é apropriado para aqueles que desejam obter 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 também o site oficial do programa https://www.humphreyfellowship.org/host-universities
para a lista de universidades
1. American University, Washington College of Law: AUWCL is the only law school in
the country hosting the program.
2021-2022 Fellows:
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/humphrey/intro-fellows/2021-
2022/

2. Arizona State University: The Cronkite School is currently the only journalism
school in the U.S.to host a Hubert H. Humphrey Fellowship.
2021-2022 Fellows: https://cronkite.asu.edu/global-initiatives/humphrey-fellows/
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3. Boston University: The Questrom School of Business serves as the Program’s
administrative home at BU.
2021-2022 Fellows: https://www.bu.edu/hhh/2021-2022-hubert-h-humphrey-fellows/

4. Cornell University: At Cornell University, Humphrey Fellows are professionals in the
fields of agriculture, environmental and natural resource management, biotechnology,
and city and regional planning.
2021-2022 Fellows:
https://cals.cornell.edu/global-development/our-work/our-initiatives/hubert-h-humphrey-
fellowship-program/humphrey-fellows-current-cohort

5. Emory University: Fellows at Emory University focus on epidemiology, health
education, and public health policy and administration. 
2021-2022 Fellows:
https://www.sph.emory.edu/departments/gh/fellows/humphrey-fellows/index.html#Curr
ent-Fellows

6. Massachusetts Institute of Technology: The Special Program for Urban and
Regional Studies (SPURS) is a one-year, non-degree program designed for mid-career
professionals from developing and newly industrializing countries.
2021-2022 Fellows: https://dusp.mit.edu/current-spurs-and-humphrey-fellows

7. Michigan State University: Humphrey Fellows at MSU have participated in a variety
of areas of study and research, including business, economics, public policy, human
resources, community sustainability, and law.
2021-2022 Fellows:
https://www.isp.msu.edu/international-centers-units/student-scholar-programs/humphr
ey-fellowship-program/profiles/

8. Pennsylvania State University: The PennState College of Education hosts
Humphrey Fellows in the field of education.
2021-2022 Fellows:
https://ed.psu.edu/academics/office-international-programs/hubert-h-humphrey-fellows
hip-program/meet-2021-22-humphrey-fellows-penn-state

9. Syracuse University: The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs is
Syracuse University’s home for innovative, interdisciplinary teaching and research in the
social sciences, public policy, public administration, and international relations.
2021-2022 Fellows:
https://www.maxwell.syr.edu/about/partnerships/humphrey-program

10. University of California, Davis: UC Davis offers professional development for fellows
in agricultural and rural development, natural resources management and
environmental science.
2021-2022 Fellows: https://globalaffairs.ucdavis.edu/humphrey/fellows

11. University of Minnesota: The Humphrey School of Public Affairs at the University of
Minnesota is home for Human Rights, Public Policy Analysis and Public Administration;
and Urban and Regional Planning fields.
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2021-2022 Fellows:
https://www.hhh.umn.edu/fellowships-and-professional-development/international-fello
ws/alumni?field_fellowship_year_target_id=1411&field_country_value=All&field_first_name
_value=&field_last_name_value=

12. Vanderbilt University: The Peabody College at the Vanderbilt University hosts
Humphrey Fellows in the field of education.
2020-2021 Fellows:
https://peabody.vanderbilt.edu/admin-offices/international-affairs/hubert_h_humphrey_f
ellowship_program/meet_our_fellows.php

13. Virginia Commonwealth University: The VCU Humphrey Fellowship Program,
located in the Department of Psychology, focuses on a broad range of health problems
with an emphasis on understanding the behavioral, psychological, social and cultural
factors that affect people’s health, and the use of behavior change interventions to
promote positive health outcomes. Specific health problems addressed may include
alcohol, drug and tobacco use, HIV/AIDS, mental health, developmental disabilities,
obesity, violence, and eating disorders, among others. The program emphasizes the use
of culturally appropriate, science-based prevention, treatment and policy interventions.
2021-2022 Fellows: https://psychology.vcu.edu/humphrey/fellows/

8. Posso definir em qual universidade vou me filiar?
Os bolsistas não podem definir em qual universidade serão filiados. Eles podem apenas sugerir
instituições de interesse na aplicação online. 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 Humano e Institucional: Análise de Políticas Públicas e Administração
Pública;
Políticas Públicas e Gestão em Tecnologias;

Desenvolvimento Sustentável: Desenvolvimento Agrícola e Rural; Manejo de Recursos Naturais e
Meio Ambiente; Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais; Planejamento Urbano e Regional.

Direitos e Liberdades: Comunicação e Jornalismo; Direito e Direitos Humanos; Liberdade
Religiosa Internacional; Tráfico de Pessoas (políticas públicas e prevenção).

Fortalecimento Comunitário: Drogas (Educação, Prevenção e Tratamento); Doenças
Infecto-Contagiosas; HIV/AIDS (Política e Prevenção); Políticas e Administração de Saúde Pública.

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.
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● 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 adequadas.

● 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.

● Liberdade Religiosa Internacional
Indivíduos que estão contribuindo para os esforços locais, nacionais ou internacionais para
promover a liberdade religiosa são candidatos apropriados. Os candidatos aprovados podem
apoiar os esforços para combater e monitorar a perseguição e discriminação religiosa;
recomendar, implementar ou advogar políticas em seu país ou região para proteger ou expandir
os direitos das religiões praticadas livremente; ou desenvolver programas e projetos para
promover o diálogo inter-religioso e / ou a liberdade religiosa internacional.

● 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.

● Doenças Infecto-contagiosas
Médicos, educadores em saúde e profissionais com responsabilidades de gerenciamento e
elaboração de políticas trabalhando para prevenir, detectar e responder as ameaças de doenças
infecciosas e contagiosas e melhorar a segurança global da saúde são candidatos apropriados
para esse campo.

12. Quais são as quatro perguntas que preciso responder no formulário de inscrição
online?
I. Leadership
Você deverá descrever como o seu trabalho atende às necessidades do Brasil. Descrever como o
conhecimento e as habilidades que você adquirirá nos EUA o ajudarão a atender às necessidades
de desenvolvimento do Brasil. Limite a resposta a 1200 caracteres.
Nota: Os bolsistas de Humphrey são líderes que fazem contribuições em seus campos de atuação
e que promovem suas comunidades e países. O Programa Humphrey promove uma troca mútua
de conhecimento sobre questões de interesse comum tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

II. Goals and Program Plan
Você deverá descrever o programa Humphrey personalizado que gostaria de criar para si mesmo.



Indique os tipos de experiências acadêmicas e profissionais que você gostaria de seguir. Limite a
resposta a 2000 caracteres.
Nota: Neste ponto, é altamente recomendável que você forneça as suas preferências com o
máximo de informações possível. Você deve revisar os componentes acadêmicos e profissional do
programa Humphrey e as universidades Humphrey, listadas no site oficial do Programa
Humphrey, neste FAQ e no Call for Proposals do Programa (Appendix 2).
Lembre-se de que os bolsistas não podem escolher em qual universidade irão frequentar. Em vez
disso, eles são designados em diversos grupos de 7 a 15 bolsistas para a instituição anfitriã mais
apropriada, com base na área de interesse e campo profissional.

III. Public Service
Você deve descrever como demonstrou um forte compromisso com o serviço público (ou seja,
comunidade, envolvimento cívico ou responsabilidades profissionais, etc.) Limite a resposta a 1200
caracteres.
Nota: Os bolsistas da Humphrey são selecionados com base em seu compromisso com o serviço
público no setor público ou no terceiro setor.

IV. Challenge Statement
Você deverá descrever um problema ou situação desafiadora que resolveu usando sua iniciativa.
Qual foi o resultado? Limite a resposta a 2400 caracteres.
Nota: Você deve selecionar este exemplo cuidadosamente. Isso deve ilustrar algo que você deseja
que o comitê de revisão saiba sobre sua liderança em solução de problemas. Lembre-se que os
bolsistas de Humphrey são selecionados também com base no potencial de liderança.

13. Posso permanecer mais/ menos de 10 meses nos EUA?
Não, o programa exige a permanência de exatos 10 meses.

14. 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).

15. Estou desempregado/ sou autônomo, posso me candidatar?
Não, apenas profissionais do setor público e do terceiro setor empregados são elegíveis para o
programa.

16. 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.

17. 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.

18. 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.



19. 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.

20. Como comprovo minha proficiência em inglês?
O candidato deverá apresentar o English Language Assessment Form disponível para download
na página da Fulbright Brasil, e caso já tenha realizado, poderá apresentar testes de proficiência
realizados após outubro de 2020, TOEFL iBT.

21. Onde encontro o modelo do English Language Assessment Form?
Você pode fazer o download do formulário na página do programa, em English Language
Assessment Form

22. Quem pode preencher o English Language Assessment Form?
Apenas um professor (a) de inglês nativo ou um prof.(a) de um Centro Binacional.

23. Onde encontro a lista dos centros binacionais?
Acesse:
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/espacos-americanos/centros-binacionais/?_ga=2
.191641834.1537496310.1556818015-963817275.1554901947

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 não oficial em língua inglesa anexada ao documento.

26. Meu (s) recomendante (s) pode (m) enviar a (s) carta (s) de recomendação após o
deadline de inscrições para o programa?
NÃO. Nenhum documento ou informação solicitada no edital do programa será aceito após o
deadline de inscrições.

27. O que pode ser feito caso meu (s) recomendante (s) não consiga (m) enviar a (s) carta
(s) de recomendação?
Você poderá solicitar, caso o recomendante esteja confortável com isso, o envio da carta
digitalizada e assinada para você, assim você poderá anexá-la na plataforma de inscrição online.

28. Onde anexo a cópia do diploma, históricos, formulário de proficiência em inglês, o
currículo e o documento de identificação oficial com foto?
Anexe na plataforma online de inscrição conforme orienta o manual de instruções do programa
que está disponível no site da Fulbright Brasil.

29. 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.

30. Como envio o vídeo de 30 segundos?
Você deverá encaminhar o vídeo pela plataforma da Fulbright disponível em nosso site.
Fulbright.org.br

https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/espacos-americanos/centros-binacionais/?_ga=2.191641834.1537496310.1556818015-963817275.1554901947
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/espacos-americanos/centros-binacionais/?_ga=2.191641834.1537496310.1556818015-963817275.1554901947


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


