BRIEF
Existem muitas oportunidades de estudo na Austrália.
Para cada uma, você precisa pesquisar e entender qual
é a sua melhor opção dependendo dos seus objetivos.
Mas se você tem uma boa pontuação nos estudos no
Brasil, existe uma opção gratuita: a Bolsa de Estudo.
Veja a experiencia da Dra Kelly Costa na Swinburne
University of Technology. Kelly está disposta a
compartilhar a sua experiência com aqueles que
possam atender aos seguintes pre-requisitos:
• uma nota geral no curso de pós-graduação ou
mestrado de no mínimo 8.0;
• IELTS acadêmico nota geral 7.0; 2 cartas de
recomendação de ex-professores; currículo;
• 2 cartas de recomendação de ex-empregadores
se for o caso pois não é obrigatório
experiência anterior no mercado de trabalho.
Vale a pena investigar! Ou envie o seu email para:
contactus@abrisa.org.au

E possivel fazer um
doutorado com bolsa
de estudos dada pelo
Governo Australiano
!!!
Oi Pessoal, com a intençao de apoiar a Abrisa no intuito de integrar a comunidade brasileira em
Vitória, especialmente pessoas interessadas em se qualificar na Austrália, compartilho aqui com
vocês minha experiência.
Todas as universidades australianas recebem investimentos do governo direcionados a pesquisa.
Consequentemente, todas as universidades têm verba para oferecer bolsas de estudos parciais ou
integrais para estudantes interessados em fazer um doutorado na Austrália – sejam eles
estudantes australianos ou estrangeiros – na há limitação neste sentido.
Isto é bom para as universidades que ganham mais investimentos do governo conforme
entreguem mais pesquisadores no mercado de trabalho, e é bom para os candidatos que têm a
oportunitdade de fazer um doutorado “de graça” na Austrália. Digo de “graça” porque é um
trabalho muito duro, não se enganem, é um grande investimento de no mínimo 3 anos e meio na
sua vida com uma média geral Australiana de 4 anos e meio para finalizar.

Como Conseguir a Bolsa?
Para conseguir uma bolsa de estudos para doutorado na Austrália, fiquem de olho nos websites
das universidades que vocês gostariam de estudar como também no www.seek.com.au pois as
universidades anunciam estas bolsas de estudo como se fossem de fato um emprego.
A terminologia usada e “PhD scholarship” em (área de estudo). Quando vcs verem um “match”,
entrem direto nos detalhes da vaga que cada universidade terá o seu critério de aprovação. Outra
estratégia que super recomendo é vocês entrarem em contato direto com os supervisores e áreas
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de pesquisa nas universidades expressando o seu interesse em fazer um doutorado. Estes
supervisores já têm vários projetos de pesquisa prontos e vocês então já ganham o apoio direto
daquele supervisor e têm chances de terminar o PhD com mais rapidez. O meu caso foi muito
mais difícil pois fiz o meu PhD com o meu próprio projeto e por isso recebi menos ou quase
nenhum apoio da supervisão apesar de eu ter sido selecionada para ter recebido uma bolsa
australiana. Isso na Austrália é chocante pois o apoio supervisional é mínimo e isto foi algo que
me surpreendeu muito mas enfim não me desencoragei de fazer o doutorado por isso, é o “preço
que pagamos” por nossas escolhas.

Quais São os Pre-requisitos?
Em geral, o critério é bem parecido:
•

requisito mínimo de uma nota geral no curso de pós-graduação ou mestrado de no
mínimo 8.0;

•

Ielts acadêmico nota geral 7.0; 2 cartas de recomendação de ex-professores; currículo;

•

2 cartas de recomendação de ex-empregadores se for o caso pois não é obrigatório
experiência anterior no mercado de trabalho.

Toda a documentação como cartas de recomendação, diplomas, notas da pós-graduação ou
mestrado e sistema de aprovação traduzidos por tradutor juramentado se feitos no Brasil. Este foi
o meu caso, e escrevo para vcs aqui para dizer que sim, isso é possível aqui na Austrália! Então
meu conselho é que vcs invistam no seu sonho como eu investi no meu. Caso vocês tenham os
requisitos necessários para serem futuros doutorandos, por favor entrem em contato com a Abrisa
e/ou comigo aqui no Facebook pois estamos avaliando a possibilidade de fazermos uma palestra
caso hajam pessoas interessadas e que tenham este perfil aqui em Melbourne.
Gd abraço,
Dr Kelly Costa
PhD in Value Co-creation (marketing) pela Swinburne University of Technology
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