Bolsa de Pesquisa
CENSO DE BRASILEIROS
EM UNIVERSIDADES
SELECIONADAS

Sobre a Fundação Lemann
e o Programa Lemann
Brasil on Campus

Vivemos em um país que desperdiça o talento. Muitos dos
futuros líderes do Brasil estão cheios de potencial, mas muitas vezes
carecem de conhecimento, recursos e redes para gerar um impacto
significativo em todo o país. Faltam pessoas talentosas, com meios
e condições adequadas, que dediquem suas vidas profissionais para
resolver os principais problemas da sociedade brasileira.
Em 10 anos, esperamos ver um cenário diferente, com diversos
grupos de lideranças inspirando a sociedade por meio do diálogo
e contribuições efetivas na resolução dos principais desafios de
interesse público. Para tornar essa visão realidade, precisamos
aumentar o número de pessoas que exercem liderança coletiva
para impacto, representativas da diversidade brasileira, que se
formaram em programas de excelência e ocupam cargos de chefia.

Com esse objetivo, o Programa Lemann Brasil on Campus é uma
iniciativa da Fundação Lemann para potencializar a experiência
de estudantes brasileiros nas melhores universidades
do mundo. O programa busca fomentar discussões sobre
o Brasil por meio de conexões, eventos, diálogos e suporte à
iniciativas de estudantes que queiram promover o país em suas
universidades. Para o ciclo de 2022/2023 queremos trazer
os estudantes de forma mais próxima, contando com uma
estrutura de apoio e suporte nas universidade e contato direto
com a equipe da Fundação Lemann.
Com seu compromisso de apoiar a transformação de um Brasil
justo e avançado, onde todos têm a oportunidade de ampliar o
seu potencial e gerar impacto positivo no mundo, para levar o
país a um salto de equidade, a Fundação Lemann tem o prazer
de anunciar uma bolsa de pesquisa para a construção de um
censo de brasileiros em 20 universidades referências. Os
resultados serão utilizados para apoiar a Fundação Lemann na
construção de novas iniciativas para promover e ampliar o
acesso de brasileiros a centros de referência globais.

Sobre a bolsa de pesquisa

A Bolsa de Pesquisa contemplará o pagamento de um
pesquisador durante 4 meses para a construção, aplicação
e apresentação de resultados sobre brasileiros presentes
nas seguintes universidades:
Universidade de Harvard (EUA)
Universidade de Stanford (EUA)
MIT (EUA)
Universidade de Cambridge (Reino Unido)
Caltech (EUA)
Universidade de Oxford (Reino Unido)
Universidade de Yale (EUA)
Universidade de Columbia (EUA)
Universidade de Princeton (EUA)
Universidade de Chicago (EUA)
Universidade da Califórnia - Berkeley (EUA)

Imperial College London (Reino Unido)
University College London (Reino Unido)
Universidade da Pensilvânia (EUA)
UCLA (EUA)
Cornell (EUA)
Universidade John Hopkins (EUA)
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Suíça)
Universidade de Toronto (Canadá)
Universidade Nacional de Singapura (Singapura)
O censo deverá contar o número de brasileiros em cada
universidades, com destaque para informações como
nome, contato, vínculo com a faculdade, curso, gênero,
raça, origem e outras informações relevantes para se ter
um mapeamento estruturado desses grupos.

Sobre os candidatos aptos

Para poder participar do processo de seleção para a Bolsa de
Pesquisa, os aplicantes deverão obrigatoriamente:
1. Serem brasileiros(as) natos(as) ou naturalizados(as);
2. Terem sido aprovados(as) e estarem oficialmente
matriculados em programas de mestrado ou doutorado
nas seguintes universidades:
Universidade de Harvard (EUA)
Universidade de Stanford (EUA)
MIT (EUA), Universidade de Cambridge (Reino Unido)
Caltech (EUA), Universidade de Oxford (Reino Unido)
Universidade de Yale (EUA)
Universidade de Columbia (EUA)
Universidade de Princeton (EUA)

Universidade de Chicago (EUA)
Universidade da Califórnia - Berkeley (EUA)
Imperial College London (Reino Unido)
University College London (Reino Unido)
Universidade da Pensilvânia (EUA)
Cornell (EUA)
Universidade John Hopkins (EUA)
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Suíça)
UCLA (EUA)
Universidade de Toronto (Canadá)
Universidade Nacional de Singapura (Singapura)

Sobre o valor da bolsa

Para a operacionalização da bolsa de pesquisa está previsto o
valor total de US$ 2400,00 que será pago em quatro parcelas
mensais de US$ 600,00

Sobre as entregas
esperadas

Construção de metodologia de pesquisa, contando
com estratégia de coleta de dados e de continuidade
de atualização dos dados após o final da pesquisa,
preferencialmente por meio de um manual;
Aplicação da metodologia construída, realizando a coleta
de dados nas 20 universidades destacadas.
Organização e apresentação dos dados encontrados.

Sobre o processo seletivo
Os alunos serão avaliados pelos seguintes critérios

Proatividade, compromisso com excelência e capacidade
de organização e entrega;
Experiência prévia em pesquisas quanti e quali;
Capacidade analítica;
Nível de realização pessoal e profissional a partir do ponto
de partida em termos sociais e educacionais de suas
famílias;
Conexão da sua trajetória pessoal com os objetivos do
Lemann Brasil on Campus;
Comunicação oral e escrita;
Conexão de seus planos futuros com o desenvolvimento
do Brasil.

Esses critérios serão medidos por meio de perguntas
abertas em formulário a ser preenchido durante a inscrição.
Entrevistas individuais acontecerão com os aplicantes
que forem pré-selecionados, caso a comissão avaliadora
entenda necessário.
A inscrição de candidatos negros, LGBTs e pessoas
que são da primeira geração de sua família a irem para
universidade é encorajada.

Sobre os prazos
ATIVIDADE

DATA

Inscrições

14 a 24 de julho

Entrevista com candidatos finalistas

1 a 5 de agosto

Resultado final

Até 15 de agosto

Dúvidas e informações
sobre o processo
As inscrições deverão ser feitas
por meio do endereço:
https://bit.ly/BrasilOnCampusPesquisa
Dúvidas deverão ser enviadas para
michael.summer@fundacaolemann.org.br

