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PERGUNTAS 
FREQUENTES SOBRE



Em primeiro lugar é necessário procurar universidades que ofereçam 
o programa de estudos pretendido, depois saber quais os requisitos 
exigidos por cada uma das universidades e/ou pelos departamentos 
e, finalmente, enviar uma candidatura específica para cada uma. Na 
página de cada universidade é disponibilizada a lista de requisitos 
de candidatura exigidos, normalmente, em graduate admissions. 
Os estudantes não americanos devem ler também a informação em 
international students.

Os programas de mestrado têm várias designações possíveis, sendo 
as mais frequentes Master of Arts (M.A.) e Master of Sciences 
(M.S.) que correspondem habitualmente a programas de estudo em 
humanidades ou ciências e tecnologia, respetivamente. O M.A. e o 
M.S. são considerados mestrados académicos, exigindo geralmente 
dois anos de estudos. Os mestrados profissionalizantes possuem 
normalmente designações mais específicas, como por exemplo, 
no caso da Arquitetura – Master of Architecture (M.Arch.), Belas 
Artes – Master of Fine Arts (M.F.A.), Direito – Master of Laws (LL.M), 
Educação – Master of Education (M.Ed.), Gestão – Master of Business 
Administration (M.B.A.), ou Serviço Social – Master of Social Work 
(M.S.W.).

Para procurar e selecionar programas de mestrado ou doutoramento 
em diferentes universidades de acordo com critérios predefinidos 
pode usar-se os seguintes motores de busca: petersons.com ou 
phds.org. A seguinte página disponibiliza informação exaustiva sobre 
este processo: educationusa.state.gov.

Os programas de doutoramento podem ter uma duração variável 
entre 3 e 6 ou mais anos. Possuem uma primeira fase curricular 
que exige a frequência de disciplinas e seminários avançados 
e que termina com exames orais e escritos, os qualifiers. Só 
depois da aprovação nesses exames é que o estudante passa a 
ser considerado candidato a doutoramento e inicia o trabalho de 
preparação da dissertação final. O grau é atribuído após defesa 
oral da tese.

Nem todos, havendo casos em que esta é substituída por exames 
finais ou apresentação de um trabalho, geralmente os mestrados 
profissionais (M.B.A., M.F.A., M.Ed.), entre outros.

As designações mais frequentes dos programas de doutoramento 
são Ph.D. (Doctor of Philosophy) ou Doctorate. Certos programas 
doutorais - doctoral degrees - em áreas específicas possuem 
designações próprias como, por exemplo, Doctor of Education (Ed.D.), 
Doctor of Business Administration (D.B.A.) ou Doctor of Juridical 
Science (S.J.D.).

I. COMO POSSO CANDIDATAR-ME A UM MESTRADO/
DOUTORAMENTO NOS EUA A PARTIR DE PORTUGAL?

II. COMO SE DESIGNA UM PROGRAMA DE MESTRADO NOS EUA?

IV. COMO PROCURAR E ESCOLHER UMA UNIVERSIDADE NOS EUA 
QUE OFEREÇA UM DESSES PROGRAMAS?

VI. QUAL A ESTRUTURA HABITUAL DE UM PROGRAMA DE 
DOUTORAMENTO?

V. TODOS OS PROGRAMAS DE MESTRADO EXIGEM DEFESA DE 
TESE?

III. COMO SE DESIGNA UM PROGRAMA DE DOUTORAMENTO NOS 
EUA?

Sim, o reconhecimento dos graus académicos de Bachelor, Master e 
Ph.D. atribuídos pelas universidades norte-americanas acreditadas 
pode ser pedido junto da Direção Geral do Ensino Superior ou de uma 

VII. QUANDO CONCLUIR O GRAU NOS EUA POSSO OBTER 
RECONHECIMENTO DOS MEUS ESTUDOS EM PORTUGAL?

https://www.petersons.com/
http://phds.org/
https://educationusa.state.gov/


Sim, o programa Fulbright atribui todos os anos bolsas para estudos 
nos EUA a estudantes cuja habilitação mínima é a licenciatura. 
Estas bolsas estão abertas a todas as áreas de estudos. Para mais 
informações sobre o programa de bolsas Fulbright, consulte a nossa 
página em fulbright.pt > Bolsas.

Normalmente num conjunto de documentos que deve ser 
entregue antes do final do prazo de candidatura e que geralmente 
inclui o application form (formulário de candidatura), o official 
transcript (certidão de habilitações), as reference letters (cartas de 
recomendação), o statement of purpose (carta de motivação), os 
standardized tests (testes de admissão) como o GRE/GMAT e o TOEFL, 
o financial statement (prova de capacidade financeira), o résumé 
(currículo), entre outros.

Depende. O candidato deve ter em consideração o seu perfil 
enquanto estudante e analisar com atenção o perfil dos 
estudantes que cada universidade procura, bem como a taxa de 
admissão de cada um dos programas específicos. A maioria dos 
departamentos indica na sua página o número de candidaturas 
que recebeu no ano letivo anterior e qual a percentagem de 
candidatos admitidos. O percentil da nota de final de curso de 
licenciatura poderá ser um ótimo indicador sobre o perfil de 
candidato.

A página chea.org lista todas as universidades devidamente 
acreditadas. Se a universidade pretendida não constar dessa lista, 
contacte-nos.

Existem várias possibilidades de apoio financeiro para estudantes 
internacionais oferecidas por parte das próprias universidades 
norte-americanas, nomeadamente teaching assistantship (bolsa 
para docência), research assistantship (bolsa para investigação) e 
ainda fellowship (bolsa sem contrapartidas). Alguns programas de 
doutoramento oferecem a todos os estudantes admitidos isenção total 
de propinas e ainda um montante mensal para despesas de estadia. 
Existem também várias organizações com programas de apoio 
financeiro para estudos no estrangeiro. Mais informações em 
fulbright.pt > Estudar nos EUA > Bolsas e ajuda financeira.

X. AS BOLSAS FULBRIGHT SERVEM PARA ESTE TIPO DE 
PROGRAMAS?

XI. EM QUE CONSISTE GERALMENTE O PROCESSO DE 
CANDIDATURA ÀS UNIVERSIDADES?

XII. É SENSATO CANDIDATAR-ME APENAS À IVY LEAGUE?

VIII. COMO SABER SE A UNIVERSIDADE QUE ESCOLHI ESTÁ 
DEVIDAMENTE ACREDITADA NOS EUA?

IX. HÁ BOLSAS DE ESTUDO PARA ESSE TIPO DE PROGRAMAS?

Teoricamente a muitas, mas o número deve ser razoável. Cada 
candidatura implica o pagamento de uma taxa de candidatura 
não reembolsável e dos custos inerentes ao processo (pedido de 
documento originais, traduções, resultados suplementares dos 
testes de admissão, etc.), além do tempo despendido a preencher 
formulários e a redigir textos, pelo que um número muito elevado de 
candidaturas pode tornar-se incomportável.

XIII. A QUANTAS UNIVERSIDADES ME POSSO CANDIDATAR?

universidade portuguesa. O processo junto da DGES é relativamente 
simples e rápido, bastando para tal entregar o diploma e os 
certificados originais. Mais informações em dges.gov.pt.

http://www.fulbright.pt/bolsas/
https://www.chea.org/
http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/informacao-sobre-bolsas-e-ajuda-financeira/
https://www.dges.gov.pt/pt


Sim, o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) é um teste 
de inglês pedido a todos os estudantes internacionais. O Graduate 
Records Exam (GRE) ou o Graduate Management Admission Test 
(GMAT) são exames norte-americanos de candidatura à escola 
graduada. Estes testes podem ser realizados em Portugal e existem 
cursos de preparação. Mais informações em fulbright.pt > Estudar 
nos EUA > Testes. 

XIV. TOEFL, GRE... SÃO TESTES DE CANDIDATURA?

No momento da candidatura, o candidato deve explorar a 
possibilidade de alojamento na residência da universidade, caso 
esta ofereça essa possibilidade. A maior parte das universidades 
nos EUA ficam em polos universitários onde existem residências, 
lojas, bibliotecas, livrarias, etc. É aconselhável ficar alojado nestas 
residências pelo menos durante o primeiro semestre.

O visto é das últimas coisas a tratar, já que é somente depois de o 
candidato ter recebido admissão de uma universidade e de a ter 
aceitado que lhe é enviado o documento necessário para requerer 
o visto de estudante junto do Consulado da Embaixada dos EUA 
em Lisboa. Há vários tipos de visto – F-1, J-1, etc. – sendo que cada 
tem as suas regras específicas que o estudante deve conhecer 
antecipadamente. Para mais informações sobre vistos, convém 
consultar a página do Consulado da Embaixada dos EUA em Lisboa.

É possível desde que a universidade que frequenta em Portugal 
reconheça o programa de estágio que escolheu nos EUA. As 
oportunidades de estágio nos EUA são diversificadas. Para mais 
informações, consulte a informação em fulbright.pt > Estudar nos 
EUA > Estágios.

Em fulbright.pt > Estudar nos EUA > Cursos de inglês nos EUA, 
encontrará muita informação sobre como procurar programas de 
inglês para estrangeiros de acordo com critérios predefinidos. Todos 
os cursos de inglês apresentados são acreditados.

As universidades norte-americanas, apesar de serem em média muito 
caras, também oferecem valores muito altos em ajuda financeira aos 
candidatos que apresentam candidaturas fortes. Há ajuda concedida a 
alunos sem capacidade para pagar os estudos, mas a ajuda financeira 
é oferecida sobretudo com base no mérito académico. É necessário 
explorar as várias possibilidades de ajuda financeira por parte da 
própria universidade e por parte de outras instituições antes de 
pensar em desistir.

Na página fulbright.pt > Estudar nos EUA, são disponibilizadas muitas 
informações sobre o processo de candidatura a universidades nos 
EUA e sobre as várias instituições e motores de busca especializados. 
Na página oficial da EducationUSA, em educationusa.state.gov, está 
disponível o guia Your 5 Steps to U.S. Study com informação exaustiva 
sobre o tema.

XV. COMO E QUANDO SE TRATA DO ALOJAMENTO?

XVI. QUANDO SE TRATA DO VISTO?

XVII. GOSTARIA DE FAZER O MEU ESTÁGIO CURRICULAR NOS EUA. 
É POSSIVEL?

XVIII. GOSTARIA DE FAZER UM CURSO DE INGLÊS INTENSIVO NOS 
EUA. ONDE ENCONTRO MAIS INFORMAÇÕES?

XIX. O CUSTO DE UM ANO DE ESTUDOS É MUITO ALTO E EU NÃO 
TENHO ESSES RECURSOS. VALE A PENA CONTINUAR?

XX. ONDE POSSO ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES?

http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/acesso-ao-sistema-de-ensino-nos-eua/testes-norte-americanos/
http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/estagios-nos-eua/
http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/acesso-ao-sistema-de-ensino-nos-eua/cursos-de-ingles-campos-de-ferias-e-voluntariado/
http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/
https://educationusa.state.gov/
https://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-study


INFORMAÇÕES SOBRE ESTUDOS NOS EUA
ESTUDAR NO EUA - fulbright.pt
YOUR 5 STEPS TO U.S. STUDY - educationusa.state.gov

PESQUISA DE UNIVERSIDADES
petersons.com 
phds.org 

INFORMAÇÃO PARA ESTUDANTES DE MOBILIDADE REDUZIDA
miusa.org

DATAS E MARCAÇÃO DO TESTE TOEFL
toefl.org

DATAS E MARCAÇÃO DO TESTE GRE
gre.org 

DATAS E MARCAÇÃO DO TESTE GMAT
mba.com/exams/gmat

INFORMAÇÃO SOBRE CURSOS DE INGLÊS NOS EUA
CURSOS DE INGLÊS NOS EUA - fulbright.pt

ASPETOS A TER EM CONTA ANTES DE PARTIR PARA OS EUA
YOUR 5 STEPS TO U.S. STUDY - educationusa.state.gov

INFORMAÇÃO SOBRE ESTÁGIOS NOS EUA
ESTÁGIOS NOS EUA - fulbright.pt

INFORMAÇÃO SOBRE VISTOS DE ESTUDO
NONIMMIGRANT VISAS - pt.usembassy.gov

RECONHECIMENTO EM PORTUGAL DOS GRAUS ACADÉMICOS 
NORTE-AMERICANOS
www.dges.gov.pt

INFORMAÇÃO E PESQUISA DE AJUDA FINANCEIRA
AJUDA FINANCEIRA - fulbright.pt

INFORMAÇÃO SOBRE RANKINGS
U.S. NEWS - usnews.com/rankings

RECURSOS NA INTERNET

http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/
https://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-study
https://www.petersons.com/
http://phds.org/
https://www.miusa.org/
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/gre/
https://www.mba.com/exams/gmat
http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/acesso-ao-sistema-de-ensino-nos-eua/cursos-de-ingles-campos-de-ferias-e-voluntariado/
https://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-study
http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/estagios-nos-eua/
https://pt.usembassy.gov/pt/visas-pt/nonimmigrant-visas-pt/
https://www.dges.gov.pt/pt
http://www.fulbright.pt/estudar-nos-eua/informacao-sobre-bolsas-e-ajuda-financeira/
https://www.usnews.com/rankings
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