Bolsas para cursar
Másters Universitários
na Universidade de Alcalá
Convocatória 2016-2017

n

Apresentação
Este programa é uma ação de fomento dos estudos de pós-graduação, patrocinado pelos Vicereitorados de Pós-graduação e Educação Permanente e de Relações Internacionais da
Universidade de Alcalá (UAH) em colaboração com a Associação Universitária Iberoamericana de
Pós-graduação (AUIP).
O programa está imerso no contexto da convocatória de Bolsas Miguel de Cervantes da UAH e financia
20 bolsas de alojamento para a realização de estudos oficiais de Máster Universitário na UAH
dirigidas a estudantes com residência legal em países distintos a Espanha interessados em realizar um
Máster Universitário regulado pelo RD 1393/2007 dos oferecidos na UAH, para isso deverão participar
do processo de pré-inscrição e posterior matrícula, neste caso, para o ano letivo 2016/2017.(Ver
instituições associadas)

n

Objetivos
•
•
•

n

Fomentar e facilitar as relações de cooperação da UAH, com instituições estrangeiras de
Educação Superior em matéria de pós-graduação.
Facilitar o acesso de estudantes estrangeiros 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
Estudantes, professores e graduados de universidades estrangeiras, associadas à AUIP, que
estejam interessados em realizar estudos oficiais de Máster Universitário.

n

Descrição
As bolsas financiarão o alojamento gratuito a seus beneficiários na Residência Universitária CRUSA
(www.crusa.es) em quarto duplo compartilhado. Porém, sempre que haja disponibilidade para isso,
os beneficiários poderão alojar-se em quartos individuais pagando a diferença entre o preço do
alojamento em quarto individual e em quarto compartilhado. Além disso, os estudantes beneficiados
irão usufruir das mesmas taxas e valores de matrícula que os residentes na União Europeia. O
deslocamento, assim como qualquer outro gasto será a cargo dos/as bolsistas.
Todos os beneficiários das Bolsas Cervantes, tanto estudantes novos como os que hajam renovado
sua bolsa, caso assim seja requerido por parte do Vice-reitor de Pós-graduação e Educação
Permanente, deverão colaborar nas tarefas de gestão administrativa que lhe seja designado, até
uma dedicação máxima de 20 horas ao mês. Excepcionalmente, e como proposta dos diretores dos
Másters, poderão realizar tarefas de assistência à docência, até uma dedicação máxima de 60 horas
durante o ano letivo. Antes de terminar sua estadia, os estudantes receberão um documento
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descritivo da tarefa de colaboração realizada, juntamente com um relatório da pessoa responsável
por sua supervisão e com o aval do Vice-reitor de Pós-graduação e Educação Permanente.
O uso desta bolsa e as tarefas de colaboração realizadas não terão, de nenhum modo, efeitos
jurídico-laborais entre o beneficiado e a Universidade de Alcalá.

n

Lista de Másters Universitários
A relação de Másters Universitários para os quais poderão ser solicitadas as bolsas da presente
convocatória é a que se apresenta no Anexo I.
A pré-inscrição aos Másters será realizada através da página web da Escola de Pós-graduação da
UAH, http://www.uah.es/pmo/. Na web https://portal.uah.es/posgrado/ pode ser encontrada toda a
informação sobre os prazos de inscrição, planos de estudos, requisitos de admissão, etc.

n

Requisitos
•
•

•

n

Os/as estudantes estrangeiros que aceitem as bolsas deverão ser titulados universitários,
preferivelmente em uma área de conhecimento afim ao Máster solicitado.
Os candidatos às ajudas deverão fazer a pré-inscrição dos másters de seu interesse seguindo o
procedimento estabelecido pela UAH. A ordem de preferência deve coincidir com a ordem
indicada na solicitação de bolsa.
O estudante poderá concorrer de maneira simultânea à convocatória geral de Bolsas Miguel de
Cervantes da UAH, e são incompatíveis com outras ajudas de outras instituições para o mesmo fim.

Solicitaçoes
Para realizar a solicitação deverá ser apresentado o formulário de solicitação devidamente
preenchido e assinado incluindo uma descrição sobre as motivações e interesse pessoal e/ou
institucional em cursar o Máster Universitário, assim como o e-mail que utilizará para o recebimento
de comunicações. Recomenda-se, para facilitar a leitura, não enviar o formulário escaneado. O
formulário deverá ser preenchido em Word, assinado com firma escaneada e convertido a formato
.pdf para evitar reconfigurações ou modificações involuntárias.
Para a avaliação da solicitação deverá ser anexada a seguinte documentação:
1.

Cópia do passaporte
Certificado de qualificações com menção expressa da nota média alcançada
preferivelmente expressa em uma escala de 1 a 10.
3. Curriculum vitae de acordo com modelo facilitado.
4. Comprovante de haver realizado a pré-inscrição nos Másters Universitários
correspondentes de acordo com a normativa vigente na Universidade de Alcalá.
5. Será avaliado positivamente a apresentação de uma 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.
2.

A documentação junto com o formulário de solicitação deverá ser enviado em formato eletrônico
(.pdf) à Associação Universitária Iberoamericana de Pós-graduação (AUIP) ao e-mail becas@auip.org
No total, deverão ser enviados cinco ou seis arquivos, um por cada documento solicitado, e, para
sua rápida identificação, todos eles deverão estar corretamente nomeados. Preferencialmente
deverão enviar-se os cinco ou seis arquivos comprimidos em um só arquivo .zip ou .rar.
Além disso, em qualquer momento do processo poderá ser requerido ao solicitante o envio da
documentação original ao endereço postal da Sede Central da AUIP.
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A AUIP confirmará por e-mail dirigido ao solicitante o recebimento de sua solicitação.

n

Prazo de solicitação
Até o dia 31 de maio de 2016

n

Seleção e concessão
A seleção de candidatos será realizada por um comitê formado por dois representantes da
Universidade de Alcalá e dois da AUIP. O Comitê de seleção considerará os seguintes critérios:
•
•
•
•

Avaliação do Perfil Acadêmico do solicitante (nota média certificada da titulação com a qual
acede ao máster, outras titulações oficiais, Curriculum vitae)
Avaliação do “Curriculum Vitae”
Correspondência com interesses estratégicos da Universidade de Alcalá
Relatório das Comissões Acadêmicas

A resolução de concessão de ajudas será publicada antes do dia 30 de junho de 2016. Os
beneficiários da bolsa receberão um comunicado individual no e-mail que foi indicado na solicitação.
Além disso, a lista de todos os selecionados será publicada na página web da AUIP (www.auip.org)
e na da Universidade de Alcalá (https://portl.uah.es/posgrado)
Além disso, além dos 20 bolsistas selecionados, será elaborada uma lista de suplentes para cobrir
as possíveis vagas ou renúncias que sejam produzidas ao longo do procedimento. A ordem dos
suplentes será realizada segundo os mesmos critérios de seleção.

n

Duração
A duração máxima das bolsas para estudantes de Master será de 10 meses durante o período
correspondente ao curso acadêmico 2016-2017 (desde 15 setembro de 2016 a 15 de julho de 2017)
e poderá ser renovada uma única vez e só para aqueles estudantes que hajam sido admitidos em
um estudo de Máster de 3 ou 4 semestres de duração.
Os estudantes que desejem alojar-se na Residência CRUSA durante os meses de verão posteriores
ao curso durante o qual estão matriculados para poder finalizar trabalhos relacionados com os
estudos realizados, poderão solicitar dita ampliação durante um período máximo de 3 meses. A
solicitação deverá incluir a autorização do Máster cursado e dos beneficiários deverão pagar 50% do
valor do alojamento.

n

Efetividade das bolsas
A bolsa não será considerada efetiva até que o “beneficiário/a” esteja definitivamente matriculado no
máster correspondente.
A não presença do aluno beneficiário da bolsa no dia de inicio das aulas do máster escolhido será
considerada como uma renúncia aos direitos sobre a bolsa e bastará o relatório desta ausência, por
parte do coordenador do máster correspondente, para que a Universidade de Alcalá possa fazer uso
da mesma e designar a vaga a qualquer solicitante suplente, seja ou não bolsista.
Caso o máster selecionado pela pessoa solicitante não chegue a ser oferecido por alguma razão,
será facilitada a matrícula em outro máster de sua escolha dentro dos ofertados pela Universidade
de Alcalá nas mesmas condições econômicas.

n

Obrigações dos bolsistas
•

Aceitação ou renúncia. Enviar à Sede Central da AUIP uma carta assinada onde conste a
aceitação da bolsa e das condições da mesma, no prazo de 15 dias depois do comunicado da
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concessão. Os estudantes que renunciem à bolsa deverão comunicar ao e-mail mencionado
(becas.cervantes@uah.es) dentro do mesmo prazo. A renúncia com posterioridade a esta data
inabilitará o candidato a disfrutar de outras bolsas nas convocatórias posteriores.
•

•

•

Visto. Encarregar-se pessoalmente de obter o visto de estudante no Consulado que lhe
corresponda e respeitar a legislação espanhola em matéria de vistos e permissões de
residência.
Seguro médico. Contratar através da Fundação Geral da Universidade de seguro de saúde e
acidentes válido para todo o período de estadia na Universidade de Alcalá de incluir uma
cláusula para o repatriamento ao país de origem em caso de doença grave ou morte. Todas as
informações relacionadas a ele está no seguinte link: http://www.fgua.es/seguros.

•

Reserva de vaga. Uma vez admitido no curso e concedida a bolsa, deverá pagar 400 € para
Reserva de Vaga. Estes 400 € serão descontados do valor da matrícula. Caso o bolsista não
formalize esta reserva de vaga será considerado desistente para o recebimento da bolsa.
Matrícula. Uma vez destinada a vaga, deverá matricular-se no estudo para o qual foi admitido
em regime de dedicação em tempo completo e pagar as quantidades correspondentes. A
matrícula pode ser realizada através da aplicativo informático que está alojada na seguinte
Pagina web: https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/

•

Estadia na Universidade de Alcalá:
-

-

-

-

Cumprir a normativa geral da Universidade de Alcalá assim como a específica dos estudos
de Pós-graduação nos quais o bolsista esteja matriculado.
Estar presente na aula no dia de inicio das atividade do Máster. A ausência, sem
autorização por parte da universidade, será considerada uma renúncia formal aos direitos
sobre a bolsa e sobre a vaga que ocupa no referido Máster.
Realizar as colaborações designadas pelo Vice-reitorado de Pós-graduação e Educação
Permanente. Caso não realize a colaboração estipulada, o estudante perderá sua condição
de bolsista e deverá pagar as quantias correspondentes ao aluguel da Residência durante
o período no qual haja estado alojado.
Solicitar autorização prévia por e-mail a becas.cervantes@uah.es para qualquer
modificação das condições iniciais da ajuda ou para ausentar-se da Universidade durante o
período de uso da bolsa.
Cursar e aproveitar com dedicação sua estadia e estudos na Universidade de Alcalá com o
fim de superar as exigências planteadas no máster. Caso os relatórios dos responsáveis
do mesmo entenderem que sua dedicação não é suficiente, será solicitado ao estudante
que devolva o valor recebido até esse momento.
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Anexo I
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

ECTS

MODALIDAD

Artes y Humanidades
América Latina y la Unión Europea: una Cooperación Estratégica

60

Presencial

Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior Peninsular (AGEPIPE)

60

Presencial

Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispánicas para Profesores de
Primaria y Secundaria

60

Semipresencial (Presencialidad del

Estudios Norteamericanos

60

Presencial

Investigación en Ciencias

60

Presencial

Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos. Modalidad presencial

60

Presencial

Restauración de Ecosistemas

60

Presencial

60

Presencial

Análisis Económico Aplicado

60

Presencial

Banca y Finanzas / Finance and Banking

60

Presencial

120

Presencial

Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y
del Deporte

60

Presencial

Documentación, Archivos y Bibliotecas

60

Presencial

International Bussines Administration (MBA)

90

Presencial

Management y Gestión del Cambio

90

Presencial

Medios en Red y Ciencia de la Web / Digital Networked Media and
Web Science

60

A distancia con apoyo
presencial

Arquitectura

60

Presencial

Ciencia y Tecnología desde el Espacio

60

Presencial

Dirección de Proyectos Informáticos

60

Semipresencial (1 día a la semana)

Gestión Integral de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio Arquitectónico

60

Presencial

120

Presencial

1 de junio al 29 de julio de 2016)

Ciencias

Ciencias de la Salud
Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería
Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias Actuariales y Financieras

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería del Software para la Web
Ingeniería Industrial
Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad

60

Semipresencial (1 día a la semana)

120

Presencial

60

Presencial
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