
A Universidade Rice está procurando estudantes extraordinários para 
treinar e se tornarem a próxima geração de líderes mundiais. Se você 
se qualificar, lhe daremos oportunidades educacionais e de pesquisa 
excepcionais e lhe pagaremos pela conquista do seu doutorado. Rice 
tem sido continuamente colocada entre as primeiras universidades; 
nossos estudantes de pós-graduação trabalham em pesquisas de ponta 
com professores de alto nível, incluindo ganhadores do Prêmio Nobel. 
Além disso, Rice une excelência de pesquisa com empreendimento, 
liderança e inovação. Nós encontramos aplicações no mundo real para 
nossa pesquisa – e temos a estrutura ideal para tal como a incubadora 
em negócio – para auxiliar nossos estudantes desenvolverem processos 
de indústria inovadores, adquirirem patentes ou estabelecerem 
suas próprias start-ups. A filosofia da Universidade Rice também 
estimula os estudantes a interagir ativamente com outros membros da 
Universidade. Nossa média de estudante – professor incrivelmente 
baixa (6 a 1) lhe permitirá ter interações frequentes e significativas 
com seu orientador, outros professores e estudantes. Depois de se 
formarem, nossos estudantes partem para carreiras bem sucedidas 
em todo tipo de organizações prestigiosas: companhias, empresas 
privadas, universidades, agências sem fins lucrativos e organizações 
governamentais. Por exemplo, alguns de nossos graduados ocupam 
cargos onde decisões são tomadas na Google, Universidade Princeton, 
ONU e NASA. 

Rice oferece apoio financeiro extremamente atrativo para estudantes de 
doutorado qualificados. Você receberá bolsa integral (o valor acima de 
$35.000 ao ano) e um estipêndio adicional de aproximadamente $20.000 
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Você sabia que você pode conseguir o seu doutorado nos Estados Unidos — em 
uma das melhores universidades do mundo — e ser pago para fazer isto?

por ano para cobrir suas despesas cotidianas. Isto significa que você 
consegue o seu Ph. D. e ainda é pago para fazer isto. 

Estudar na Rice é uma ótima maneira de lançar a sua carreira:
• Conduza sua pesquisa em um ambiente ideal. 
• Desenvolva altas habilidades em pesquisa e empreendedorismo 
• Adquira um diploma com alto reconhecimento nos Estados Unidos e 
 pelo mundo afora.
• Tenha uma experiência realmente internacional na quarta maior 
 cidade nos E.U.A
• Você está perto de casa com voos diretos diários para o Brasil. 
• Houston conta com várias empresas brasileiras além das que se 
 referem ao petróleo como a Petrobrás.
• Rice tem um departamento exclusivo para estudantes brasileiros –  
 Brasil@Rice (http://brazil.rice.edu/) 
• Estude junto com estudantes extremamente talentosos e desenvolva 
 uma poderosa rede profissional. 
• Faça parte da universidade que foi o berço e ainda é o centro 
 principal em nanotecnologia, colabora com o maior centro 
 médico no mundo e a NASA, e é a força que lidera a bioengenharia. 

Transforme sua vida hoje – torne-se um doutorando na Rice. 
Não espere até a formatura para increver-se em nossos programas de 
pós-graduação – de fato, você deve entrar em contato conosco de nove 
a quinze meses antes de nosso início do ano acadêmico em agosto. 
Para mais informações escreva para studyatrice@rice.edu.


