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Gabinete de Projectos do Instituto 
Politécnico de Beja – GP IPBeja 

“Bolsa de Investigação em relações transatlânticas na Johns 
Hopkins University” 

 

“ (…) O programa Calouste Gulbenkian Fellowship proporciona anualmente a um 

investigador de reconhecido mérito a possibilidade de desenvolver no Center for 

Transatlantic Relations (CTR) da Johns Hopkins University, School of Advanced International 

Studies (SAIS), em Washington, pesquisas sobre temas respeitantes às relações 

transatlânticas. 

O candidato será seleccionado para um período de nove meses - de 1 de Outubro de 2012 

a 30 de Junho de 2013. 

O bolseiro será integrado nas actividades de investigação do Centro, e participará em 

eventos e em reuniões do CTR. Durante o período da residência, deverá concluir uma 

monografia. 

Para 2012-2013, o Centro está especialmente interessado em receber candidaturas que 

tratem os seguintes assuntos: 

• Mudança de noções de poder no contexto do compromisso ocidental com os países 

emergentes 

• Relações E.U.A. - Europa 

• O impacto da globalização no espaço Atlântico 

• Perspetivas para a região do mediterrâneo face às mudanças na Europa e no mundo 

árabe 

• Relações económicas transatlânticas 

• O futuro da OTAN e a segurança transatlântica 

Os candidatos à bolsa Calouste Gulbenkian Fellowship devem possuir doutoramento ou 

estar ao nível de pós-doutoramento, demonstrar capacidade de pesquisa, ser fluentes em 

inglês, e serem elegíveis para um visto J-1.  

O bolseiro receberá um montante mensal de US$5000 e terá direito a um gabinete com 

computador, acesso à Internet e voicemail; acesso às bibliotecas da Universidade de Johns 

Hopkins e outras facilidades. O bolseiro deverá suportar as despesas com a sua passagem 

aérea, alojamento, seguros de saúde e outras despesas de sobrevivência. (…) “ 

A candidatura está aberta até 15 de Julho de 2012. 

Para mais informações poderá ser consultado o sítio a seguir indicado: 

http://www.gulbenkian.pt/section65artId421langId1.html 


