
 

Convocatória de Bolsas Fundação Carolina 2013-2014  
 

A FUNDAÇÃO CAROLINA OFERECE 582 BOLSAS PARA 
ESTUDANTES IBERO-AMERICANOS 

 
 • O Diretor da Fundação Carolina, Jesús Andreu, tem destacado o renovado apoio 

que a Fundação Carolina dá a uma formação de qualidade que permite a jovens 
ibero-americanos completar seus estudos em Espanha. 
 

 • A Fundação é uma instituição adiantada do projeto “Marca España”, desde sua 
constituição cria excelência e projeta a visibilidade das empresas, das universidades 
e da cultura em espanhol, incrementando sua reputação. 
 

 • O rigoroso processo de seleção de candidatos segue um percurso de fases 
inspiradas principalmente pelo critério da procura de excelência acadêmica. 

 
Madri, 28 de janeiro de 2013. A Fundação Carolina tem aberto uma nova edição de sua 
Convocatória de Bolsas, correspondente ao período 2013-2014. Nesta décimo terceira edição 
oferecem-se um total de 582 bolsas, das quais 431 são de pós-graduação correspondentes a 115 
programas, 131 bolsas de doutorado e estâncias curtas post-doutorales, e 20 bolsas são de 
mobilidade de professores brasileiros. 
 
O Programa de Bolsas da Fundação, que nasceu com o objetivo de facilitar e promover a 
ampliação de estudos a licenciados e profissionais, se rege baixo a premisa da excelência 
acadêmica. Este Programa é possível graças à colaboração de um bom número de empresas e de 
diversas instituições espanholas e ibero-americanas de ensino superior. Destacar novamente o 
esforço realizado pelas empresas que compõem o patronato da Fundaçao Carolina e das 
universidades espanholas, que pese à adversa conjuntura econômica, seguem mostrando sua 
respaldo ao Programa de Bolsas da Fundação. 
 
Nos últimos anos a Fundação Carolina tem realizado um grande esforço por manter a liderança 
entre as instituições impulsoras de programas educativos. Um dos ativos mais relevantes de seu 
Programa de Bolsas arraiga no fortalecimento que produz sobre as universidades espanholas 
como centros de gravidade que atraem o maior talento ibero-americano. 
 
Jesús Andreu realçou “o valor da educação e a cultura como motores do crescimento econômico 
e do desenvolvimento das sociedades”, destacando que os programas oferecidos abarcam a 
totalidade de áreas de conhecimento que assume o ensino superior, cobrindo disciplinas como a 
biotecnología, as energias renováveis, música e  cinema. Trata-se -tem acrescentado- de 
programas que procedem de instituições públicas, privadas e mistas, localizados em diferentes 
pontos geográficos de Espanha. A FC tenta ademais que os becarios selecionados provam de 
todos os países de Iberoamérica. 
 
 
 
 



 
 
 
Tipos de bolsa  
 
Bolsas de pós-graduação 
 
As bolsas de pós-graduação estão dirigidas à formação em Espanha de licenciados nacionais de 
um país membro da Comunidade Ibero-Americana de Nações, com capacidade acadêmica ou 
profissional avalizada por um currículum sobresaliente. 
 
Bolsas para doutorado e estâncias curtas post-doutorales 
 
As bolsas de doutorado têm como objetivo facilitar, a professores procedentes de universidades 
de América Latina, a obtenção do grau de doutor em centros acadêmicos espanhóis, propiciando 
assim a criação de redes de colaboração entre instituições universitárias de ambos lados do 
Atlántico. De conformidade com a criação do Espaço Europeu de Educação Superior, as bolsas 
de doutorado permitem realizar um mestrado oficial orientado à investigação além do 
doutorado. 
 
As bolsas de estâncias curtas post-doutorales têm como objetivo completar a formação após o 
doutorado de professores de centros universitários de América Latina em universidades ou em 
centros de investigação espanhóis. 
 
Qualidade na gerência e seleção de candidatos 
 
As bolsas da Fundação Carolina situam-se como um dos programas educativos com maior 
qualidade em América Latina. Esta referência serviu-lhe à Fundação Carolina para converter-se 
em gestora e assessora de projetos para outras instituições que têm acudido a ela pela qualidade, 
a confiança e a transparência de seu gerenciamento. 
 
Os futuros candidatos podem encontrar toda a informação referente às bolsas no site 
www.fundacioncarolina.es, onde poderão fazer suas solicitudes em-linha. A convocatória para 
as bolsas de pós-graduação permanecerá aberta até o 7 de abril. 
 
A seleção de candidatos será responsabilidade de uns comitês de avaliação que integram 
representantes da universidades que formam a convocatória, representantes da Fundação 
Carolina e, no caso, expertos independentes que analisam juntamente os méritos dos candidatos. 
 
Sobre a Fundação Carolina  
A Fundação Carolina constitui-se em outubro do ano 2000 como uma instituição para a 
promoção das relações culturais e a cooperação educativa e científica entre Espanha e os países 
da Comunidade Ibero-Americana de Nações. 
 
Pela sua natureza, mandato e funções a Fundação Carolina é uma instituição única no sistema 
espanhol de cooperação ao desenvolvimento. 
 
Mais informação: www.fundacioncarolina.es / http://www.redcarolina.net/ 
Twitter: @Red_Carolina Facebook: Fundación Carolina  
Contato imprensa: comunicacion@fundacioncarolina.esTel: 914561438 / 914562890 
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