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OPORTUNIDADE DE BOLSA PARA VISITA INTERNACIONAL PARA 

PESQUISADORES NA UNIVERSITY OF ESSEX 

 

A Universidade de Essex procura por acadêmicos estabelecidos e com alta produção para se 

juntarem ao prestigioso e altamente competitivo programa de Bolsas para Visita Internacional. 

Esse importante programa fornece suporte para pesquisadore(a)s de excelência realizarem 

pesquisa na Universidade de Essex, que seja de grande relevância para a sua área e de benefício 

significante para a pesquisa da Essex. 

O programa fornece uma plataforma competitiva para: 

 

 promoção da Essex como um centro de excelência acadêmica de nível internacional 

 elevação do perfil da comunidade de pesquisa multidisciplinar da Essex 

 envolvimento com especialistas externos 

 enriquecimento do ambiente de pesquisa e formação para pós-graduado(a)s e pós-doutore(a)s 

em início de carreira na Essex 

 

Componentes do Programa 

 

O programa de Bolsas para Visita Internacional da Essex possui dois componentes: 

 

 Visitante de Curta Estadia – para acadêmicos permanecerem um máximo de duas semanas na 

Essex 

 

Chamada 2 2017/18 

Para visitas entre janeiro e abril de 2018 

Prazo: 30 de novembro de 2017 

 

Chamada 3 2017/18 

Para visitas entre maio e agosto de 2018 

Prazo: 31 de março de 2018 

 

 Visitante da Universidade – para líderes acadêmicos sêniores permanecerem até dez meses na 

Essex 

 

Bolsas para visitas estendidas a partir de setembro de 2018 

Prazo: 31 de março de 2018 

 



 

A Universidade de Essex fornecerá Bolsas para Visita Internacional com: 

 

 retorno de tarifa aérea econômica para/de um aeroporto designado 

 acomodação em uma propriedade da Universidade ou uma alternativa adequada 

 

Elegibilidade 

 

As Bolsas para Visita Internacional estão abertas a todos os acadêmicos de fora do Reino 

Unido, que tenham um histórico constante de resultados significativos, demonstrado em 

literatura especializada e um forte compromisso com resultados de pesquisa de qualidade, 

julgados em relação à oportunidade. 

 

Como se inscrever e maiores informações 

 

Por favor, visite www.essex.ac.uk/research/community/international-visiting-fellowships.aspx 

 

http://www.essex.ac.uk/research/community/international-visiting-fellowships.aspx

