
 

 

 
Convocatória de bolsas da Fundação Carolina 2020-2021 

 
 

EM SEU 20º ANIVERSÁRIO, 
 FUNDAÇÃO CAROLINA OFERECE 822 BOLSAS DE ESTUDOS  

 
 

• A vigésima convocatória de bolsas da Fundação Carolina oferece 822 bolsas alinhadas com os objetivos 
de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.   
 

• Inclui programas destinados a combater as disparidades de gênero existentes nas áreas de “STEM” (sigla 
em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e possibilita a mobilidade acadêmica 
entre América Latina e Espanha, oferecendo também a possibilidade de que estudantes e pesquisadores 
espanhóis conheçam centros da América Latina.  
 

• Em vinte anos de atividade, a Fundação Carolina consolidou seu papel como órgão de cooperação para 
o desenvolvimento com foco em educação superior e mobilidade acadêmica, uma iniciativa de 
importância crescente para uma agenda de desenvolvimento mais avançada necessária aos países da 
América Ibérica.  

 
Madri, 9 de janeiro de 2020. A Fundação Carolina acaba de abrir a convocatória de bolsas de estudos 
correspondente ao curso acadêmico 2020-2021. Nesta 20ª edição, são oferecidas 822 bolsas de estudos 
distribuídas nas seguintes modalidades: 237 bolsas de pós-graduação; 96 bolsas de doutorado e estadias curtas 
de pós-doutorado; 61 bolsas de mobilidade para professores e 302 bolsas de estudos institucionais. Além disso, 
126 bolsas de doutorado serão renovadas. No total, são 193 programas acadêmicos, dos quais 122 são de pós-
graduação.  
 
Em seu 20º aniversário, a Fundação Carolina avança no equilíbrio da convocatória de bolsas com as demandas 
específicas de desenvolvimento da região, em harmonia com a Agenda 2030, o espaço do conhecimento ibero-
americano e a educação superior. Além disso, a fundação progride na seleção de candidatos que, segundo 
critérios de mérito e capacidade, incorporam em seu perfil acadêmico e humano a dimensão de equidade e 
impacto social entendida como uma atitude proativa para contribuir na melhora da sociedade e do bem comum 
em seus países de origem.  
 
Novidades em destaque 
 

• Reestruturação da oferta acadêmica, alinhada ao marco da Agenda 2030, com ênfase nos 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável, e organização dos programas em torno de seus cinco princípios 
orientadores: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias (5 Ps). 

 
• Fortalecimento e consolidação dos programas de mobilidade acadêmica que fomentam a 

internacionalização dos docentes, incluindo estadias de estudantes e pesquisadores da América Latina 
na Espanha e de estudantes e pesquisadores espanhóis na América Latina, com expansão do número de 
instituições participantes.  

 
• Aumento das bolsas destinadas a combater a disparidade de gênero existente nas áreas de “STEM” 

(sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). 
 

• Na modalidade de bolsas institucionais, dirigidas ao fortalecimento das administrações públicas ibero-
americanas, continuam os programas em parceria com a Secretaria Geral Ibero-americana (SEGIB), a 
Aliança do Pacífico e o Instituto Universitário Europeu, e se acrescenta o programa com o Instituto de 
Estudos Fiscais na Espanha, programa de mobilidade de docentes do Paraguai, e o programa de bolsas 
Belisario Betancur, na Colômbia.  
 



 

 

 
 
As modalidades de bolsas da Fundação Carolina são:  
 

Bolsas de pós-graduação. Destinam-se à formação de graduadas e graduados de um país membro da 
Comunidade Ibero-americana de Nações, com capacidade acadêmica ou profissional atestada por um 
currículo excepcional. O programa oferece dois tipos de apoio: bolsas e ajuda de estudo. E continua 
combinando pós-graduações oficiais, diplomas próprios e cursos de especialização, com ênfase especial 
no aumento do número de títulos oficiais e de bolsas com qualificação oficial.  
 
Bolsas de doutorado e estadias curtas de pós-doutorado. O objetivo das bolsas de doutorado é ajudar 
o corpo docente de universidades da América Ibérica a obter um doutorado em centros acadêmicos 
espanhóis, promovendo assim a criação de redes de colaboração entre instituições universitárias dos 
dois lados do Atlântico. Já as bolsas de curta permanência para pós-doutorado destinam-se a professores 
de universidades ibero-americanas que possuem doutorado e promovem intercâmbios acadêmicos de 
alto nível entre Espanha e América Latina.  
 
Programas de mobilidade de professores. Permitem uma curta permanência de pesquisa na Espanha 
para professores ou pesquisadores de universidades argentinas, brasileiras, paraguaias e portuguesas.  
 
Programas de bolsas e estudos institucionais. Essas bolsas foram criadas para ajudar no 
financiamento de planos de formação em centros espanhóis voltados ao fortalecimento institucional das 
administrações públicas ibero-americanas. Em alguns casos, corresponde às instituições latino-
americanas e espanholas associadas a tarefa de apresentar candidatos à Fundação Carolina.  
 

Os prazos para candidatura às diferentes modalidades de bolsas são descritos a seguir.   
 

• Bolsas de pós-graduação: até 10 de março de 2020, às 9h (horário espanhol).  
• Bolsas de doutorado, estadias de curta duração, programas de mobilidade de professores e estudos 

institucionais: até 3 de abril de 2020, às 9h (horário espanhol). No caso dos programas de doutorado 
IUE, o prazo será até 1º de abril, às 9h e, para os de mobilidade de docentes argentinos, até 2 de abril, 
também às 9h.  

 
Os candidatos encontram todas as informações sobre as bolsas de estudos no site www.fundacioncarolina.es, 
onde também são feitas as inscrições.  

 
Sobre a Fundação Carolina. A Fundação Carolina foi criada no ano 2000 como uma instituição para a promoção de 
relações culturais e cooperação educacional e científica entre a Espanha e os países da Comunidade Ibero-americana 
de Nações. Em 20 anos de história, construiu uma sólida trajetória em mobilidade acadêmica. Nesse período, já 
concedeu mais de 18 mil bolsas e ajudas de pesquisa, índice que coloca a Fundação Carolina como referência entre 
órgãos de cooperação atuantes no âmbito ibero-americano.  
Além de trabalhar para a criação de um espaço de conhecimento ibero-americano, a Fundação Carolina é uma 
ferramenta de diplomacia pública, cujo objetivo é alcançar um melhor conhecimento mútuo entre a América Latina e 
a Espanha. Da mesma forma, é uma associação público-privada, financiada por instituições espanholas de alcance no 
exterior e empresas privadas com atuação na América Latina. 
 
Mais informações em: www.fundacioncarolina.es  
 
• Twitter: @Red_Carolina  @RedCarolinaBr 
• Facebook: Fundación Carolina  Red Carolina Brasil  
 
Contato para a imprensa: comunicacion@fundacioncarolina.es  
 
 


