
PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO NA SUÍÇA 
DESTINADO A ESTUDANTES BRASILEIROS JÁ GRADUADOS

 Chamada de 01/08/2017 a 20/10/2017

As oportunidades abrangem três modalidades acadêmicas:
Doutorado: Candidatos interessados em cursar doutorado em uma universidade suíça, com duração máxima 
de 3 anos;
Pós-Doutorado: Pesquisadores que já possuem um doutorado, que desejam conduzir uma pesquisa de pós-
doutorado em uma universidade suíça, com duração máxima de 12 meses;
Pesquisa:  Candidatos  já  inscritos  em  programas  nacionais  de  doutorado  ou  médicos  que  cursam
especialização, que estejam interessados em fazer pesquisa em uma universidade suíça, com duração máxima
de 12 meses.

Para encaminhamento de uma carta de indicação da Ufes para os candidatos à bolsa de Pesquisa,  o
interessado deve:

• Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos; 
• Apresentar carta de recomendação do orientador e do coordenador de seu respectivo Programa de

Pós-Graduação da Ufes;
• Estar matriculado como aluno regular no 2o ou 3o ano de um curso de doutorado da Ufes no momento

da inscrição;
• Apresentar  certificação  do(s)  idioma(s)  da  Universidade  receptora,  segundo nível  de  proficiência

exigido;
• Ter uma Carta de Aceitação da universidade suíça para condução de sua pesquisa no período desse

programa.

O candidato a Doutorado deve:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos; 
• Apresentar carta de recomendação do orientador e do coordenador de seu respectivo Programa de

Pós-graduação (Mestrado) da Ufes;
• Apresentar  certificação  do(s)  idioma(s)  da  Universidade  receptora,  segundo nível  de  proficiência

exigido;
• Ter uma Carta de Aceitação da universidade suíça para condução de sua pesquisa no período deste

programa.

O candidato a Pós-doutorado deve:
• Apresentar  certificação  do(s)  idioma(s)  da  Universidade  receptora,  segundo nível  de  proficiência

exigido;
• Ter uma Carta de Aceitação da universidade suíça para condução de sua pesquisa no período desse

programa.
• Ao final  da pesquisa o  interessado deve se comprometer  a apresentar  uma minuta de  acordo de

cooperação entre o laboratório de pesquisa e a UFES.

OBS. 1: Encontrar um(a) pesquisador(a), professor(a), programa de pós-graduação e/ou uma universidade
suíça é de inteira responsabilidade dos interessados.
OBS. 2: Não há bolsas para estudantes de graduação e mestrado.

Os critérios  de elegibilidade e mais informações sobre a chamada para o ano letivo de 2018-2019 estão
classificados por países e disponíveis para consulta na página de internet da Comissão Federal de Bolsas para
Estudantes Estrangeiros (FCS) por meio do seguinte link:
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-and-grants/swiss-
government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

Mais informações sobre oportunidades  de estudo ou pesquisa  nas  diversas  instituições  suíças  podem ser
encontradas nos seguintes sites:
http://www.swissuniversities.ch/en/
http://www.studyinginswitzerland.ch/
http://www.proff.ch/search.hierarchy.school.do?lCode=en


