CONVOCATÓRIA DE BOLSAS PARA CURSAR MÁSTERS
UNIVERSITÁRIOS NA UNIVERSIDADE DE EXTREMADURA
CONVOCATÓRIA 2014-2015
APRESENTAÇÃO
Este programa é uma ação de fomento dos estudos de pós-graduação, patrocinado pela Agência
Extremeña de Cooperação para o Desenvolvimento, em colaboração com a Associação
Universitária Iberoamericana de Pós-graduação (AUIP) e a Universidade de Extremadura.
O programa financia 20 bolsas para a realização de estudos oficiais de Máster Universitário na
Universidade de Extremadura, dirigidas a estudantes, professores e/ou graduados de
universidades latinoamericanas associadas à AUIP. (Ver instituições associadas)
OBJETIVOS




Fomentar e facilitar as relações de cooperação da Universidade de Extremadura, com
instituições estrangeiras de Educação Superior em matéria de pós-graduação.
Facilitar o acesso de estudantes latino-americanos a Másters Universitários adaptados
ao Espaço Europeu de Educação Superior (EEES).
Contribuir para o desenvolvimento da qualidade dos estudos de pós-graduação
fomentando a mobilidade de estudantes.

SOLICITANTES
Estudiantes, professores e graduados de universidades latino-americanas associadas à AUIP que
estejam interessados em realizar estudos oficiais de Máster Universitário na Universidade de
Extremadura.
DESCRIÇÃO
As bolsas são dotadas de uma quantia de 9.000 euros que serão destinadas a financiar:




O translado internacional desde o país de origem até Extremadura.
Os custos de matrícula de 60 créditos, no mínimo, do programa escolhido
Gastos de alojamento e manutenção

O âmbito de aplicação é o de estudos oficiais de Máster Universitário na Universidade de
Extremadura.
LISTA DE MÁSTERS UNIVERSITÁRIOS
A relação de Másters Universitários para os quais poderão ser solicitadas as bolsas da presente
convocatória pode encontrar-se no seguinte link
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres
Dentro de pouco tempo estará disponível no mesmo site a informação completa sobre os prazos
de pré-inscrição, planos de estudos, requisitos de admissão, etc.

REQUISITOS








Os solicitantes das bolsas deverão ser formados e/ou estar vinculados a universidades
latinoamericanas associadas à AUIP. A instituição deverá estar em dia com o
pagamento das cotas anuais de associação à AUIP.
Os candidatos devem possuir uma titulação que no seu país de origem permita aceder
a estudos de Máster. O título e/ou desempenho acadêmico deverá ser
preferencialmente em uma área de conhecimento afim ao Máster solicitado
Os aspirantes às ajudas deverão enviar sua solicitação no prazo estabelecido nesta
convocatória anexando a documentação indicada. Poderão indicar, por ordem de
preferência, até três másters de seu interesse devendo realizar a pré-inscrição nestes
seguindo o procedimento estabelecido pela Universidade de Extremadura
Estas ajudas são incompatíveis com outras ajudas para o mesmo fim.

SOLICITAÇÃO
Para realizar a solicitação deverá apresentar a seguinte documentação:
1. Formulário de solicitação devidamente preenchido. Recomenda-se, para facilitar a
leitura, não enviar o formulário scaneado. O formulário deverá ser preenchido em Word,
assinado com assinatura scaneada e convertido em formato .pdf para evitar
reconfiguração ou modificações involuntárias.
(O formulário encontra-se no final desta convocatória, na seção “Download de Arquivos”)

2. Cópia do passaporte
3. Cópia do título acadêmico universitário (licenciatura ou equivalente)
4. Certificado de qualificações com menção expressa da nota média alcançada
preferencialmente expressa em uma escala de 1 a 10.
5. Comprovante de haver realizado a pré-inscriçao nos másters escolhidos de acordo
com
a
normativa
da
Universidade
de
Extramadura:
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/Preinscri
pcion/calendariopreinscripcion
6. Opcional, será avaliado favoravelmente: Carta de referência da universidade com a
qual esteja vinculado o solicitante, assinada por uma alta autoridade acadêmica,
preferencialmente o reitor ou um vice-reitor.
Esta documentação deverá ser enviada em formato electrónico (.pdf) à Associação Universitária
Iberoamericana de Pós-graduação (AUIP) ao e-mail secretaria@auip.org
De acordo com cada caso, no total deverão enviar-se cinco ou seis arquivos, um por cada
documento solicitado, e, para sua rápida identificação, todos eles deverão estar corretamente
nomeados.
Preferencialmente, deverão enviar-se em uma só pasta .zip ou .rar
Não serão aceitas as solicitações cuja documentação não reúna estas características.
Adicionalmente, em qualquer momento do processo, a AUIP poderá requerer ao solicitante a
apresentação da documentação original.
A AUIP confirmará, por e-mail dirigido ao solicitante, o recebimento de sua solicitação no prazo
de 3 dias.
PRAZO DE SOLICITAÇÃO
Até o dia 17 de junho de 2014.

SELEÇÃO
A seleção de candidatos será realizada por um comitê formado por representantes da AEXCID, a
Universidade de Extremadura e a AUIP. O Comitê de seleção tomará em consideração os
seguintes critérios:







Avaliação do Perfil Acadêmico e “Curriculum Vitae” do solicitante (nota média
certificada da titulação com a qual acede ao máster, outros títulos oficiais, etc.)
Benefícios do título para o solicitante e/ou para a instituição de origem
Correspondência com interesses estratégicos da Agência Extremeña de Cooperação
Internacional ao desenvolvimento -AEXCID- (relação com os países de ação prioritária
e os temas ou linhas de trabalho que aparecem no Plano Geral da Cooperação
Extremeña)
Correspondência com interesses estratégicos da Universidade de Extremadura
Correspondência com interesses estratégicos da AUIP (aval das instituições implicadas,
critérios de distribuição geográfica, oportunidade e equidade com respeito a instituições
e países)

A resolução de concessão de ajudas será publicada antes do dia 11 de julho de 2014.
Os beneficiários da bolsa receberão um comunicado individual no e-mail que hajam indicado na
solicitação. Além disso, a lista de todos os selecionados será publicada na página web da AUIP
(www.auip.org) e na pagina da Universidade de Extremadura.
PAGAMENTO DAS BOLSAS
A bolsa fica condicionada à aceitação no máster por parte da direção do mesmo e somente será
considerada efetiva no momento que o bolsista acredite que está definitivamente matriculado
no máster correspondente. Por tanto, a ajuda será paga quando o aluno já esteja em
Extremadura, matriculado e haja iniciado os estudos correspondentes na UEx.
O pagamento será efetuado em três parcelas por meio de transferência a uma conta bancária
espanhola cujos dados deverão ser fornecido pelo bolsista à AUIP:



A primeira parcela (5.000 euros) será paga no começo do curso previa apresentação dos
cartões de embarque assim como do comprovante da matrícula e o comprovante de
pagamento.



A segunda parcela (2.000 euros) no mês de fevereiro de 2015, previa comprovação de
que o bolsista esteja assistindo as aulas e cursando o máster com normalidade e com a
devida dedicação



A terceira e última parcela (2.000 euros) ao finalizar o curso uma vez que haja enviado
à sede central da AUIP certificado que confirme a superação do máster.

OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS





Enviar à Sede Central da AUIP uma carta assinada onde conste a aceitação da bolsa e
das condições da mesma.
Enviar à Sede Central da AUIP uma cópia da pré-inscrição do máster realizada de
acordo com a normativa da Universidade de Extremadura.
Formalizar a correspondente matrícula (mínimo de 60 créditos) na Universidade de
Extremadura, atendendo ao procedimento e aos prazos regulamentários estabelecidos.
Ocupar-se pessoalmente de realizar todos os trâmites necessários para conseguir o
visto de entrada na Espanha e, caso necessário, a legalização de toda a documentação
necessária para constituir seu expediente acadêmico.




Abrir, na sua chegada a Extremadura, uma conta bancária cujos dados deverão ser
fornecidos à AUIP.
Cursar e aproveitar com dedicação sua estadia e estudos na Universidade de
Extremadura com a finalidade de alcançar as exigências planteadas no máster. Caso os
relatórios dos responsáveis pelo mesmo demonstrem que sua dedicação não foi
suficiente, será solicitado ao aluno a devolução dos valores recebidos até esse
momento.

