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SUBMETA A SUA CANDIDATURA 
 

Ideas Matter Doctoral Fellowships for West Africa: 
Investindo no futuro do conhecimento  

 
Prazo para candidaturas : 10 de outubro de 2018 

 
A West African Research Association (WARA), em colaboração com a Fundação MasterCard, 
tem o prazer de anunciar apoio a jovens doutorandos da Africa Ocidental através de seu 
programa Ideas Matter Doctoral Fellowship. Este programa reflete o nosso compromisso 
conjunto no sentido de aumentar oportunidades para os doutorandos emergentes na região 
oeste africana, pessoas que estão transformando ideias em soluções activas para os desafios 
enfrentados na região e no mundo em geral. 
 
Em 2087, o programa Ideas Matter Doctoral Fellowship atribuirá três bolsas de investigação 
de doutoramento de $4.000 dólares cada. Para além de uma proposta de 1500 palavras, 
descrição do orçamento de pesquisa, CV e duas (2) cartas de recomendação, os candidatos 
devem apresentar uma declaração explicando de que forma a sua investigação irá contribuir 
para satisfazer as necessidades críticas no continente. Todas as candidaturas devem ser 
submetidas online, na página : https://bit.ly/2A3cuCe  
 
O programa Ideas Matter Doctoral Fellowship apoiará estudantes de doutoramento da 
África Ocidental com idade não superior a 35 anos, de instituições do ensino superior 
sediadas na região e que estejam realizando pesquisa crítica no continente. Será dada 
preferência a projectos de pesquisa com foco em mulheres, tecnologia e empreendedorismo. 
 
A África Ocidental, assim como as outras partes do mundo, é rica em recursos intelectuais. 
As Universidades são o lar das comunidades académicas de cientistas, historiadores, artistas 
e cientistas sociais. Os jovens doutorandos da região estão realizando pesquisas inovadoras 
e de ponta na agricultura, tecnologia, humanidades, e uma vasta gama de outros campos. 
Eles estão preparados para oferecer soluções inovadoras aos desafios colocados pela 
mudança climática, mudanças demográficas e transformações culturais que marcam o nosso 
tempo. O programa Ideas Matter Doctoral Fellowship apoiará as iniciativas de pesquisa de 
jovens doutorandos. 
 
Todas as candidaturas devem ser submetidas on-line em https://bit.ly/2A3cuCe 
 
A Associação de Pesquisa sobre a África Ocidental (West African Research Association—WARA) dedica-se à 
promoção da investigação e intercâmbio académico entre os doutorandos de instituições da Africa Ocidental e 
dos EUA. Ao longo dos últimos 15 anos, WARA apoiou directamente o trabalho de cerca de 100 pesquisadores da 
África Ocidental. O centro de pesquisa, West African Research Center (WARC), sede exterior do WARA, está 
localizado em Dakar, Senegal. WARA é ainda membro do ‘Council of American Overseas Research Centers, sediado 
na Smithsonian Institution, e tem a sua sede no Centro de Estudos Africanos da Boston University. 
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