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Considerando a importância das Artes Plásticas no contexto da cultura portuguesa e
a insuficiência de apoios existentes nesta área, nomeadamente para artista
emergentes, a Fundação Carmona e Costa, em colaboração com a Comissão
Fulbright (Comissão Cultural Luso-Americana), instituiu no ano 2000 uma
nova bolsa de estudos para jovens artistas portugueses, que pretendem fazer
mestrados em universidades ou outras instituições de ensino americanas na área
do desenho.
No seu sexto concurso, a bolsa, com uma duração de dois anos, será atribuída para
o ano académico 2016/2017, com um montante máximo de US$ 30.000 no
primeiro ano e de US$ 25.000 no segundo, custos de viagem, seguro de saúde e
acidentes pessoais, incluindo ainda os custos administrativos inerentes ao processo
de candidatura dos bolseiros às universidades / instituições americanas.
O concurso para esta bolsa, que se dirige especialmente a recém licenciados de
Belas Artes e jovens artistas emergentes, abrirá em Fevereiro de 2015, sendo o
prazo limite para a submissão das candidaturas na Comissão Fulbright o dia 31 de
Março de 2015.

A Fundação Carmona e Costa
A Fundação Carmona e Costa, criada em 1997, é uma instituição particular com fins
educativos, formativos e de investigação científica nas áreas da arte
contemporânea. Além da bolsa e ainda no âmbito do seu Programa de Apoio à
Arte Contemporânea em Portugal, realiza desde 2004 exposições no seu
espaço arte contemporânea, dedicadas, em exclusividade, ao desenho e a obras
sobre papel.

O Programa Fulbright
O Programa Fulbright foi criado por proposta do Senador J. William Fulbright, no
pós Segunda Guerra Mundial com o objectivo de estabelecer um programa de
intercâmbio cultural e educacional para estudantes e professores que promovesse a
paz e combatesse os antagonismos decorrentes das diferenças culturais entre os
países. O Programa Fulbright é administrado através de Comissões bi-nacionais e
Fundações em 51 países e das Embaixadas americanas em todo o mundo, num
total de 140 países.
A Comissão Fulbright
O Programa Fulbright é administrado em Portugal pela Comissão Fulbright, criada
em 1960, por Acordo assinado entre o Governo português e o Governo dos Estados
Unidos da América. A Comissão Fulbright constitui ainda a única fonte de
informação em Portugal sobre estudos universitários nos E.U.A., através do Centro
de Informação Fulbright.
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Para
Recém licenciados em Belas Artes
Jovens artistas emergentes
Ano Académico 2016/2017
Concurso Março de 2011
Objectivo:
Mestrados em Belas Artes
em Universidades nos E.U.A
Área de Estudo:
Desenho
Requisitos:
Licenciatura terminada até 31 de Março de 2015.
Bons conhecimento de Inglês.
Processo de selecção:
Apreciação curricular e dos objectivos de estudo.
Avaliação de Trabalhos incluindo visita ao atelier.
Entrevista.
Duração:
2 anos
Benefícios:

1º ano: financiamento até ao máximo de USD $32,500 (trinta e dois mil e
quinhentos dólares), incluindo comparticipação de custos de viagem;
2º ano: financiamento até ao máximo de USD $25,000 (vinte e cinco mil dólares)
Organização e administração dos processos de candidatura às universidades
americanas, incluindo a candidatura à ajuda financeira das universidades
Seguro de saúde e acidentes durante o período da bolsa
Acompanhamento do bolseiro durante a estadia nos EUA, por parte da Comissão
Fulbright e do Institute of International Education.
Emissão dos documentos necessários ao visto J-1 e Isenção do pagamento do visto
Orientação antes da partida para os EUA
Oportunidades de participação em seminários e outras actividades culturais e
científicas organizados pelo Programa Fulbright, durante a estadia do bolseiro nos
EUA, sujeitos a disponibilidade de fundos.
Prazo de candidatura:
31 de Março de 2015.
Candidaturas submetidas online, através do site:
www.fulbright.pt
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