
Universidade de Califórnia, Berkeley 
Programa Gulbenkian de Estudos Portugueses 

 
 

Regulamento 
 

De 20 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018 está aberta a candidatura ao Programa 
Gulbenkian de Estudos Portugueses na Universidade de Califórnia, Berkeley, nos 
Estados Unidos da América.  
 
O concurso destina-se a Professores Catedráticos, Associados ou Assistentes, de 
qualquer universidade portuguesa, especialistas em domínios da Língua, Literatura, 
História e Cultura (Arte, Arquitetura, Música, etc.) Portuguesas.  
 
O candidato selecionado receberá uma bolsa da Fundação Gulbenkian e lecionará 
durante um semestre do ano letivo 2018/19 como Professor Visitante na Universidade 
de Berkeley. 
 
 
Enquadramento e Condições 
 
A fim de estimular o princípio de rotatividade entre as universidades, o processo de 
seleção determina que, depois de um candidato de uma universidade específica ter 
sido selecionado, não serão selecionados outros candidatos da mesma universidade 
durante um período de três anos. 
 
O/A candidato/a selecionado/a permanecerá na Universidade de Berkeley com o 
estatuto de Professor Visitante durante o período de um semestre (mínimo quatro 
meses), onde assumirá a docência de um curso dentro da sua área de especialização.  
 
O curso consistirá em 3 horas de ensino e 2 horas de atendimento aos alunos por 
semana, durante 15 semanas, no semestre de outono (final de agosto até início de 
dezembro) ou da primavera (final de janeiro até início de maio). Ao/À candidato/a 
selecionado/a será disponibilizado um espaço de trabalho no Departamento da 
Universidade de Berkeley onde o curso for ministrado. 
 
Além do ensino do curso, o/a candidato/a selecionado/a terá de proferir, pelo menos, 
uma palestra pública na sua área de especialização, a realizar no âmbito do Programa 
de Estudos Portugueses do Instituto de Estudos Europeus de Berkeley. 
 
Até o final do semestre de permanência, o/a candidato/a selecionado/a deverá 
apresentar à Fundação um relatório de progresso detalhado sobre o desenvolvimento 
e os objetivos alcançados. 



Bolsa 
 
O apoio da Fundação Calouste Gulbenkian traduzir-se-á numa bolsa que inclui: 

 
a) Um subsídio mensal de € 1.250, calculado sobre uma base de quatro meses, 
no montante máximo de €5.000; 
b) Os custos de uma passagem aérea de ida-e-volta para os EUA, em classe 
económica; 
c) Uma mensalidade de €1.400, durante o período máximo de quatro meses 
destinado a despesas de alojamento, estadia e seguro de saúde para os Estados 
Unidos da América. 

 
O pagamento das quantias referidas será efetuado, por transferência bancária, 
diretamente pela Fundação Calouste Gulbenkian, em três parcelas: a primeira após 
a confirmação da data de início do programa (€1.600); a segunda e a terceira, no início 
e a meio da permanência na Universidade de Berkeley, respetivamente (€ 5.300 cada 
uma).  
 
Os procedimentos necessários ao pedido de visto para o/a candidato/a selecionado/a 
serão efetuados pela Universidade da Califórnia, Berkeley, através do Gabinete de 
Global Engagement. 
 
 
Candidatura 
 
Os interessados devem apresentar um dossiê de candidatura, que constará de: 

• Carta de candidatura (uma página), com indicação do semestre do ano letivo 
de 2018-19 no qual tem preferência e disponibilidade para permanecer em 
Berkeley;  

• Curriculum vitae atualizado (máximo 5 páginas);  
• Identificação do título do curso e descrição concisa dos respetivos tópicos;  
• Plano de estudos detalhado para o curso, com a duração de 15 semanas, com a 

identificação discriminada dos tópicos semanais;  
• Lista de leituras bibliográficas (máximo 3 páginas). 

 
A candidatura deve ser enviada exclusivamente por e-mail, em formato pdf, até à 
meia-noite do dia 28 de fevereiro de 2018 para: 
 
Dra. Deolinda Adão,  
Exective Diretor | Programa de Estudos Portugueses 
deoadao@berkeley.edu 
 
 
O resultado será transmitido ao candidato selecionado até ao dia 31 de março de 2018.  
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