
 

 
 

São lançadas bolsas por mais de US$1 
milhão e a plataforma Campusibero-
america.net para impulsionar a mobilidade 
de estudantes, pesquisadores e 
trabalhadores na Ibero-América 
 

 
 

• As bolsas para os próximos 3 anos darão prioridade às mulheres e às disciplinas 
STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). A plataforma 
Campusibero-america.net já oferece mais de 20.000 opções de mobilidade de 
75 instituições em centros de educação superior e pesquisa de toda a região. 

La Antigua, Guatemala, quinta-feira 15 de novembro de 2018 – a Secretaria-Geral 
Ibero-americana (SEGIB) e a Fundação Carolina, com o apoio do Governo da 
Espanha, lançaram hoje um programa de bolsas de mais de 1 milhão de dólares 
para impulsionar a mobilidade acadêmica entre os 22 países da região. 

O lançamento da iniciativa esteve a cargo do presidente do Governo da Espanha, 
Pedro Sánchez, e a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, no marco 
da XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo que tem 
lugar em La Antigua, Guatemala. 
 
O programa de bolsas, destinado a jovens pesquisadores da região, será para os 
cursos 2019-2020 e 2020-2021, e em sua concessão será dada prioridade às 
mulheres e às disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) 
como formas de enfrentar as diferenças de gênero e os novos desafios que o 
mundo do trabalho apresenta. 
 
As bolsas SEGIB-Fundação Carolina estarão destinadas a estâncias curtas (3-6 
meses) e representarão um montante de entre 4.000 e 6.000 euros para cobrir 
estância, viagem e seguro médico.  

https://www.segib.org/
https://www.segib.org/
https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
http://cumbreiberoamericana2018.gt/


 

 
A primeira convocatória será aberta em janeiro de 2019, e os interessados 
poderão apresentar suas candidaturas através da web da Fundação Carolina. 
 

• Veja aqui os detalhes 
 

“Esta é somente, ainda, uma pequena parte do enorme potencial que encerra a 
colaboração entre nossas universidades e a posta em comum dos esforços de 
instituições públicas e privadas em prol da mobilidade acadêmica”, disse  
Grynspan. 

 
Junto ao programa de bolsas foi apresentada a plataforma Campusibero-
america.net, que abre oportunidades de intercâmbio a estudantes, pesquisadores 
e trabalhadores de toda a Ibero-América entre a península ibérica e Latino 
América. 
 
Este buscador já oferece mais de 20.000 opções de mobilidade para pré-grau,  
pós-grau e pesquisa/docência de 75 instituições em centros de educação superior 
e pesquisa públicos e privados, cifra que aumentará segundo o avanço do projeto. 
 
Tanto Campusibero-america.net como a linha de bolsas formam parte de um 
programa mais amplo da SEGIB, Campus Ibero-América, que aposta pelo  
conhecimento e o talento como novo capital do mundo, e tenta melhorar a taxa de 
mobilidade acadêmica e laboral na região. 
 
Enquanto que na Ásia 7% dos universitários realizam algum intercâmbio 
internacional, na América Latina fazem-no menos de 1% (o índice mais baixo do 
mundo). 
 
A educação de qualidade é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) conteúdos na Agenda 2030 de Nações Unidas. A Cúpula em La Antigua 
busca, precisamente, que os países unam esforços para alcançar este e os outros 
16 ODS. Seu lema é “uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável”. 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  
Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#26CumbreGT 
#SomosIberoamerica 

 
 

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na 
preparação das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-
americanos para o fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  
coesão social,  inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península 
Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

https://www.fundacioncarolina.es/
http://www.campusiberoamerica.net/
http://www.campusiberoamerica.net/
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/campus-iberoamerica/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

