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BOLSAS

Abertas candidaturas para
programa MIT Portugal
Candidatos podem
concorrer para bolsas
de doutoramento
ou de mestrados executivos.

J á estão abertas as candidatu-
ras para bolsas para doutora-
mentos e mestrados executi-
vos no âmbito do programa
MIT Portugal para o ano lec-

tivo2016/2017.
Quem quiser frequentar os douto-

ramentos, tem até 13 de Abril para se
candidatar, prazo que se prolonga até
13deJunhonocasodosmestrados.

Estes cursos resultam de uma par-
ceria entreoprogramaMITeaFacul-
dade de Ciências e Tecnologias da
Universidade Nova de Lisboa e têm
uma duração de três a quatro anos,
sendo que entre os seis meses e um
ano, os alunos têm a oportunidade de
frequentar as aulas no MIT (Massa-
chusetts InstituteofTecnology).

Em Portugal, os cursos são desen-
volvidos em parceria por cinco uni-
versidades: Universidade de Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa, Uni-
versidade de Coimbra, Universidade
do Porto e Universidade do Minho e
ainda pelo MIT, sendo financiados
pela Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia, através do concurso Progra-
masdeDoutoramentoFCT.

São 40 as bolsas nos doutoramen-
tos(10porárea),para investigaçãoem

Sistemas de Bioengenharia, Sistemas
SustentáveisdeEnergiaeSistemasde
Transportes e Líderes para as Indús-
triasTecnológicas.

Uma das mais-valias destes cursos
é a sua vertente internacional. São to-
dos ministrados em inglês, já que os
seusalunosvêmde28países.

A taxa de empregabilidade de
quem os frequenta é altíssima. Anti-
gos alunos estão em empresas portu-
guesas como a Renova ou a PT, multi-
nacionais comoaRollsRoyce, organi-
zações internacionais comoaOCDEe
hospitais como o Guy’s and St. Tho-
mas, da NHS, em Londres. Quem op-
tou por uma carreira académica, está

Algumas das soluções
apresentadas durante

o programa deram origem
a ‘startups’, 16 no total, em dez

anos de vida do projecto.

em instituições de topo, como o King
Abdulaziz City for Science and Te-
chnology(KACST).

De frisar que os alunos participam
em projectos Test-Bend nas áreas das
Cidades Sustentáveis, desenvolvidas
em parceria com a EDP, a ADENE e a
Câmara Municipal de Lisboa, na área
daTerapiadeCélulasEstaminaispara
aplicações cardiovasculares, com a
participação da Criostaminal e do
Hospital de Santa Maria e na área do
Desenvolvimento de Produtos e Ma-
teriais paras as Indústrias da Mobili-
dade, com a Embraer e a Optimal,
sempre com um foco de aplicação no
mundoreal.■ RaquelCarvalho

P
au

la
N
u
n
es


