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       Brasília, 29 de abril de 2021 
 
Caros e caras alumni, 
 
Foi com surpresa que a Comissão Fulbright recebeu sua carta e gostaria de prestar os 
seguintes esclarecimentos, de modo a tranquilizar a comunidade de alumni. 
 
Como vocês sabem, somos uma entidade binacional, criada em 1957 por acordo entre os 
governos dos EUA e do Brasil. Representamos o programa Fulbright no Brasil com a missão de 
promover o entendimento mútuo entre os dois países, por meio de programas de intercâmbio 
educacional de excelência.  
 
Devido à amplitude de nossa missão, temos que atender a todas as áreas do conhecimento, 
sempre promovendo a diversidade, equidade e inclusão no conjunto de nossas atividades. É o 
que temos buscado fazer ao longo de 64 anos de presença no Brasil.  Ressaltamos a seguir 
algumas de nossas iniciativas e fatos mais recentes, que demonstram nosso compromisso com 
o atendimento de todas as áreas do conhecimento, mas aqui focando naquelas associadas às 
Ciências Sociais, Humanidades, Letras e Artes: 
 
- Entre 2012 e 2016, durante a vigência do programa do governo federal Ciência Sem 
Fronteiras (CSF) direcionado às áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, a 
Comissão reservou todos os seus programas para o atendimento de áreas não contempladas 
pelo CSF. Assim, priorizamos as Ciências Sociais, Humanidades, Letras e Artes. 
 
- Desde 2012, a Comissão organiza e apoia, com recursos majoritariamente do governo 
brasileiro, um dos maiores programas de intercâmbio setorial do Brasil, o Programa de 
Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI). Em 
cinco edições levamos quase 2500 professores de inglês da rede pública de todo o país para 
formação nos EUA. A seleção da última edição do PDPI não foi concluída por questões 
logísticas no Brasil e nos EUA, decorrentes da pandemia. 
 
- Ao longo de 12 anos, a Comissão vem mantendo com a CAPES o programa Master of Fine 
Arts (MFA) em roteiro de cinema, cujo edital será lançado este ano. Em 2020, mesmo sem 
edital, a Comissão criou, com o apoio financeiro da Embaixada dos EUA, o primeiro Curso 
Fulbright Online de Roteiro: Brazil New Voices, visando exclusivamente à inclusão de 
candidatos que normalmente não têm acesso a programas internacionais de intercâmbio. 
 
- Ainda em 2020, a Comissão criou o programa Diversity Initiative para apoiar o programa 
Ponte de Talentos da Fundação Lehman, garantindo bolsas de mestrado nos EUA na área de 
Humanidades, para afrodescendentes e integrantes de povos indígenas. 
 
- Para o próximo ano, com editais a serem lançados até 01 de junho de 2021, a Comissão 
ampliará a oferta de bolsas para brasileiros de 80 para cerca de 110, o que incluirá o aumento 
do número de bolsas de Doutorado Sanduíche em todas as áreas do conhecimento, de 30 para 
40 bolsas; de Professor Assistente de Língua Portuguesa nos EUA (FLTA) de 15 para 20 bolsas; 
e de Professor Visitante e Professor Visitante Júnior, também em todas as áreas do 
conhecimento, de 20 para 40 bolsas. Temos ainda o programa de cátedras em universidades 
americanas para professores seniores brasileiros, nas áreas de Ciências Sociais, Humanidades, 
Letras e Artes nas instituições Indiana University, Bloomington; University of Massachusetts, 
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Amhearst; University of California, Davis; e Emory University. Em parceria com a FAPESP, 
temos também a Cátedra Dra. Ruth Cardoso na Georgetown University.  
 
- Sendo o programa Fulbright bilateral, damos igual atenção à seleção de acadêmicos norte-
americanos das áreas de Ciências Sociais, Humanidades, Letras e Artes que vêm ao Brasil. Isso 
é demonstrado por nossos acordos com a Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), PUC-Rio, PUC-
RS, UnB, UFBA, UFMG, UFSC e USP, por meio dos quais oferecemos cátedras a docentes e 
pesquisadores norte-americanos. Com algumas dessas universidades, iniciamos recentemente 
o financiamento da rede de pesquisa Fulbright Interdisciplinary Network (FIN) dedicada aos 
Estudos dos Estados Unidos. Nossos demais programas para bolsistas norte-americanos 
contemplam as mencionadas áreas, como é o caso dos programas U.S. Scholar All Disciplines e 
U.S. Student Program, ou são exclusivos para a área de Letras, como o English Teaching 
Assistant (ETA) que promove a vinda de Assistentes de Ensino de Inglês para universidades 
brasileiras.  
 
- Para concluir o rol de atividades e programas referentes às áreas de interesse deste 
comunicado, informo que estamos negociando acordos de cooperação com a ANPOCS e de 
estabelecimento de cátedras nas Humanidades nas universidades Yale e New Mexico. 
 
Queremos assim, não só demonstrar nosso compromisso com as áreas julgadas ameaçadas, 
mas também evidenciar as mudanças e ajustes que continuamente a Comissão Fulbright 
promove para adequar seus programas ao cambiante contexto acadêmico e às demandas dos 
parceiros. É com esse dinamismo que buscamos atender a todos, da melhor forma possível e 
sempre em benefício da relação bilateral entre os dois países.  
 
Julgar a Comissão Fulbright sem ter em vista o conjunto de nossas atividades e o dinamismo 
necessário para responder às demandas de todos os parceiros e limitar-se a um edital 
específico, o de Doutorado Pleno nº 05/2021, pode levar a conclusões precipitadas e 
incorretas.  
 
Esperamos com estes esclarecimentos ter dirimido quaisquer dúvidas sobre nosso 
compromisso com as áreas de interesse citadas na carta assinada por nossos alumni e com a 
missão do programa Fulbright. 
 

Atenciosamente 
 

Comissão Fulbright 
 


