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Convocatória de bolsas da Fundação Carolina 2020-2021 
Pós-Graduação / Doutorado / Professores 

  
  
A Fundação Carolina acaba de abrir a convocatória de bolsas de estudos correspondente ao ano acadêmico 2020-
2021.  
Nesta 20ª edição, são oferecidas 696 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, 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. 
  
As modalidades de bolsas da Fundação Carolina são: 
Bolsas de pós-graduação. Destinam-se à formação de graduadas(os) de um país membro da Comunidade Ibero-
americana, 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 Ibero-americanas 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). 
Os candidatos encontram todas as informações sobre as bolsas de estudos no site www.fundacioncarolina.es, 
onde também são feitas as inscrições. 
  
Mais informações em: www.fundacioncarolina.es 
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