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dri@dri.ufla.br

[Faubai-l]Fwd: Espanha. Fundação Carolina. Bolsas. Comunidade ibero-americana. Pesqui
sa científica.

De : Nona Maia <nonamaia@gmail.com>

Ter, 29 de jan de 2019 16:12

Remetente : Faubai-l <faubai-l-bounces@listas.unesp.br>
Assunto : [Faubai-l]Fwd: Espanha. Fundação Carolina. Bolsas. Com
unidade ibero-americana. Pesquisa científica.
Para : faubai-l@listas.unesp.br
Caros associados
Repasso informações sobre bolsas de pós-graduação da Fundação Carolina, por solicitação do Ministério de Relações
Exteriores (MRE). Acredito que possa ser útil essa divulgação em nossas instituições.
Abraços,
Nona
Profa Maria Leonor Alves Maia, PhD
Head of the International Affairs Office
Universidade Federal de Pernambuco
President of FAUBAI
Brazilian Association for International Education
Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária
CEP 50670-901 - Recife-PE, Brasil
Fone/Fax: 55 81-2126.7003/8006/8118
E-mail: nonamaia@gmail.com; secci@ufpe.br
www.ufpe.br

---------- Forwarded message --------From: GEM - Gerência Eletrônica de Mensagens <expedsere@mre.gov.br>
Date: ter, 29 de jan de 2019 às 09:45
Subject: Espanha. Fundação Carolina. Bolsas. Comunidade ibero-americana. Pesquisa científica.
To: assessoria@faubai.org.br <assessoria@faubai.org.br>
Do Ministério das Relações Exteriores em 29/01/2019
Ilma. Sra. Doutora
Maria Leonor Alves Maia,
Presidente da FAUBAI
Diversos Brasil
CODI=
EMAIL=assessoria@faubai.org.br
CARAT=Ostensivo
DEXP=
BLEGIS=
PRIOR=Normal
DISTR=DCE/ABC/DCTEC/DEMUE
DESCR=ESPA-BRAS-KCEE
RTM=SPABREM
CATEG=MG
//
Espanha. Fundação Carolina.
Bolsas. Comunidade
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ibero-americana. Pesquisa
científica.
//
Nr. 00256
Retransmissão automática para Brasemb Madri

Senhora Presidente,
Transcrevo, a seguir, teor da mensagem recebida da
Embaixada do Brasil em Madri:
"Informo e rogo providências. A Fundação Carolina
abriu nova edição de sua chamada para bolsas de
estudo, correspondente ao ano letivo de 2019-2020. No
total, são oferecidas 723 bolsas, que visam a
fortalecer a comunidade ibero-americana, sobretudo no
âmbito dos objetivos da Agenda 2030, por meio da
educação, ciência, tecnologia e inovação,
sustentabilidade e igualdade de gênero.
De acordo com a Fundação, as bolsas estão distribuídas
nas seguintes modalidades: 283 bolsas de
pós-graduação, 100 bolsas de doutorado e pós-doutorado
curto, 66 bolsas de mobilidade para professores e 165
bolsas para estudos institucionais. Para estes, devem
ser adicionados 109 renovações de bolsas de doutorado.
Totalizam um total de 181 programas acadêmicos, dos
quais 143 são pós-graduados.
Entre as novidades deste ano, destaca-se o programa de
intercâmbio de pesquisadores, que se organiza em
conjunto com a Secretaria-Geral Ibero-Americana
(SEGIB) no marco do projeto Campus Ibero-América. A
partir deste ano, também serão oferecidas bolsas a
pesquisadores espanhóis com interesse em realizar
intercâmbio em instituição acadêmica de países
latino-americanos e caribenhos que façam parte da
comunidade ibero-americana. O edital busca, ainda,
fomentar a
maior participação de pesquisadoras em áreas
acadêmicas tais como engenharia, ciência, matemática e
tecnologia, promovendo, assim, maior igualdade de
gênero no setor. Dá destaque também a maior oferta de
bolsas institucionais, visando a fortalecer as
administrações públicas ibero- americanas.
O prazo para a solicitação de bolsas de pós-graduação
é até 7 de março; e de bolsas de doutorado, programa
de mobilidade de professores (permitem uma curta
permanência de professores ou pesquisadores de
universidades argentinas, brasileiras e portuguesas na

30/01/2019 08:58

Zimbra

3 of 3

https://webmail.ufla.br/h/printmessage?id=C:-173332&tz=America/S...

Espanha) e de estudos institucionais, até 5 de abril.
Mais informações podem ser obtidas na página web
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas.
Muito agradeceria o obséquio de divulgar a informação
acima a eventuais entidades e instituições no Brasil
com interesse no tema".
2. Muito agradeceria a Vossa Senhoria o obséquio de
divulgar o que precede a eventuais interessados que
julgar pertinentes.
3. Estou divulgando o que precede ao Ministério da
Educação (MEC), à Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior
(ANDIFES), Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB) e ao Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB).
Atenciosamente,
Gustavo Barbosa
Chefe da Divisão de Temas Educacionais - DCE
Ministério das Relações Exteriores - MRE

Favor enviar resposta a esta mensagem para:
dce@itamaraty.gov.br

LAMM/FFS

30/01/2019 08:58

