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CAPES/FAPESP/UNIVERSIDADE DE COLUMBIA/COMISSÃO FULBRIGHT 

 

PROGRAMA DE BOLSA DRA. RUTH CORRÊA LEITE CARDOSO 

PARA PROFESSOR E/OU PESQUISADOR VISITANTE 

NA UNIVERSIDADE DE COLUMBIA 

NA CIDADE DE NOVA YORK, EUA 

 

EDITAL CGCI/DRI Nº04/2009 

 
 

1 DO OBJETO 

 

A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, a Universidade de Columbia - UC e a Comissão 

para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil - Fulbright, decidiram 

estabelecer o PROGRAMA DRA. RUTH CARDOSO com vistas a: 

1.1 oferecer apoio à participação  de professores/pesquisadores brasileiros atuando em instituições 

brasileiras em atividades de docência e pesquisa na Universidade de Columbia, na cidade de Nova 

York, EUA; 

1.2 destacar no meio universitário e de pesquisa dos EUA a atuação de cientistas brasileiros atuando 

em instituições do país nas áreas de Ciências Humanas e Sociais; 

1.3 promover o mais alto nível de aproximação, diálogo e aprofundamento no conhecimento mútuo 

das respectivas culturas e sociedades;  

1.4 honrar a memória da eminente Profa. Dra. Ruth Corrêa Leite Cardoso, ex-bolsista da Comissão 

Fulbright na Universidade de Columbia em 1988, e personalidade de destacada atuação na cena 

acadêmica brasileira, em particular nas Ciências Humanas e Sociais.  

 

 

2 DAS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA 

2.1  O programa prevê a concessão de uma bolsa por ano, com as seguintes características: 

2.1.1 Estipêndio mensal: US$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) por até nove meses; 

2.1.2 Auxílio instalação: US$ 2.000,00 (dois mil dólares americanos); 

2.1.3 Seguro saúde;  

2.1.4 Passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional;  

2.1.5 Moradia no campus da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York, EUA, em  

         apartamento de um dormitório ou equivalente; e, 

2.1.6 Acesso às instalações e serviços da Universidade de Columbia, tais como: escritório; 

internet, laboratórios, bibliotecas e demais meios necessários à efetiva consecução das 

atividades de docência e /ou pesquisas previstas pelo bolsista. 

2.2 Para a concessão da bolsa, será considerado o cada ano acadêmico americano 2009/2010 de 

acordo com calendário da Universidade de Columbia. 



 Programa Dra. Ruth Cardoso: Edital 2009  2 

 

3 DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

3.1   O candidato deverá comprovar: 

3.1.1  Ter concluído seu doutorado antes de 2005; 

3.1.2   Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade americana; 

3.1.3  Estar credenciado como docente e orientador em programa de pós-graduação    

           reconhecido pela CAPES;  

3.1.4   Dedicar-se em regime integral às atividades acadêmicas, que devem incluir a 

docência, orientação ou co-orientação de dissertações ou teses e/ou a participação em 

projetos de pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais. Será dada preferência a 

candidatos que atuem nas áreas de antropologia de populações urbanas, sociologia e 

história do Brasil com enfoque em movimentos sociais contemporâneos.  

3.1.5  Possuir atuação acadêmica qualificada na área e reconhecida competência profissional  

          com produção intelectual consistente; 

3.1.6  Ter fluência em inglês, compatível com o bom desempenho nas atividades previstas; e 

3.1.7  Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras agências ou entidades brasileiras  

          para o mesmo objetivo. 

3.2 A infração à última exigência implicará o cancelamento imediato da bolsa e a obrigatoriedade 

do ressarcimento pelo beneficiário(a) dos valores, monetariamente atualizados, que lhe 

tenham sido pagos pela CAPES ou FAPESP.  

 

 

4. DOS DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA 

O candidato deve submeter sua candidatura exclusivamente via internet, constando  os seguintes 

documentos:  

 

4.1 Formulário de inscrição online, integralmente preenchido em inglês, disponível no  

http://apply.embarkrelease.com/student/fulbright/scholars/ 

4.2 Syllabus do curso proposto com no máximo 10 páginas; 

4.3 Três (3) cartas de recomendação em inglês, segundo instruções constantes do formulário de 

inscrição online;  

4.4 Currículo atualizado em português, disponível na plataforma Lattes lattes.cnpq.br (não há 

necessidade de   envio de versão em papel);  

4.5  Currículo resumido em inglês; e,  

4.6 Projeto de pesquisa a ser desenvolvido.  

 

 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.1 A CAPES, a FAPESP, a Universidade de Columbia e a Comissão Fulbright avaliarão as 

candidaturas e procederão à seleção dos aprovados. Esse processo incluirá a avaliação do 

perfil acadêmico e profissional do candidato e o plano de atividades proposto. O impacto da 

execução do plano de atividades será aspecto de grande importância para a avaliação. Será 

dada preferência aos candidatos com pouca ou nenhuma experiência acadêmica prévia nos 

EUA; 

5.2 Não serão analisadas candidaturas com documentação incompleta ou encaminhadas fora do  

         prazo previsto no Calendário, item 6. 

 

http://apply.embarkrelease.com/student/fulbright/scholars/
http://www.lattes.gov.br/
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6. DO CALENDÁRIO 

6.1 30 de abril de 2009:  Data limite para submissão da candidatura via internet 

6.2 1º.  de  junho de  2009:  Divulgação do resultado 

6.3 Agosto/Setembro 2009:  Início das atividades na Universidade de Columbia 

6.4 Junho 2010:  Limite para o encerramento das atividades na Universidade de Columbia 

 

7. DA COMUNICAÇÃO 

Mais Informações sobre o Programa Dra. Ruth Cardoso poderão ser obtidas: 

 

       Comissão Fulbright 

       SHIS – QI 9, Conjunto 17, lote L 

       71625-170 – Brasília, DF 

       Rejânio Araújo 

       Fone: (61) 3248-8603 / Fax: (61) 3248-8611 

       rcaward@fulbright.org.br 

       www.fulbright.org.br 

 

        Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

        Coordenação Geral de Cooperação Internacional – CGCI 

        Ministério da Educação – Anexo I / 2º andar – sala 205 

        Caixa Postal 365 

        70359-970 – Brasília, DF 

        Thais Aveiro      

        Fone: (61) 2104-9942 /  Fax: (61) 3322-9458    

        thais.aveiro@capes.gov.br 

        www.capes.gov.br 

 

         Fundação de Amparo à Pesquisa do Estaqdo de São Paulo – FAPESP 

Rua Pio XI, 1500  

05468-901 - São Paulo, SP 

Fone: (11) 3838-4000 

www.fapesp.br  

 

         Universidade de Columbia 

   Institute of Latin American Studies & Center for Brazilian Studies 

   Columbia University 

   420 West 118th Street 

   New York, NY 10027 

   Tereza Aguayo 

   Fone:  +1 212 854-1555 

   ta2015@columbia.edu 

  www.columbia.edu/cu/ilas 
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