CONVOCAÇÃO DE BOLSAS
PARA CURSAR ESTUDOS DE MESTRADO
NA UNIVERSIDADE DE AZUAY (Equador)
Convocação 2019 - 2021

Apresentação
Este programa é uma ação de fomento aos estudos de pós-graduação e de cooperação com as
universidades ibero-americanas, patrocinado pela Universidade de Azuay em colaboração com a
Associação Universitária Ibero-americana de Pós-graduação (AUIP).
A convocação financia até o máximo de 8 bolsas, com uma dotação de 8.500 dólares a 10.000
dólares dependendo do programa, para a realização de estudos de mestrado na Universidade de
Azuay, orientadas a pessoas vinculadas a instituições não equatorianas associadas à AUIP (Veja
lista de instituições associadas).

Objetivos
• Fomentar e facilitar as relações de cooperação entre a Universidade de Azuay e instituições

de Educação Superior Ibero-americanas no âmbito da pós-graduação.
• Facilitar o acesso de estudantes ibero-americanos a programas de Mestrado aprovados
pelo Conselho de Educação Superior do Equador.
• Contribuir para o desenvolvimento da qualidade dos estudos de pós-graduação em IberoAmérica fomentando a mobilidade de estudantes.

Requisitos dos candidatos
• Ser ex-aluno ou professor vinculado a instituições não equatorianas associadas à AUIP,

preferivelmente em área de conhecimento relacionada com o programa de Mestrado
solicitado.
• Contar com o apoio expresso da sua instituição.
• Realizar a inscrição nos programas de Mestrado através da página web da Universidade
de Azuay http://posgrados.uazuay.edu.ec/convocatorias
• Estas ajudas são incompatíveis com outras ajudas que tenham a mesma finalidade.

Descrição
São oferecidas até o máximo de 8 bolsas com uma dotação de 8.500 a 10.000 dólares
dependendo do programa de pós-graduação. Esta quantia deverá ser dedicada ao financiamento
dos gastos de matrícula, incluídas as taxas administrativas (exceto a taxa de emissão do título)
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correspondentes aos dois cursos acadêmicos relativos aos títulos de mestrado, de acordo com a
legislação equatoriana.
Os mestrados para os quais se destinam as bolsas começarão em outubro de 2019 e finalizarão entre
abril e outubro de 2021, dependendo do programa de pós-graduação.

Lista de Programas de Mestrado
Os programas de pós-graduação para os quais é possível apresentar candidatura às bolsas da
presente convocação são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestrado em Bioética (1 vaga).
Mestrado em Comercio, menção Empreendimento e Inovação (1 vaga).
Mestrado em Desenho de Interiores (1 vaga).
Mestrado em Estudos Socioambientais, menção em Câmbio Climático, Sustentabilidade e
Desenvolvimento (1 vaga).
Mestrado em Gestão do Talento Humano (1 vaga).
Mestrado em Engenharia de Produção e Operações, menção Logística e Cadeia de
Abastecimento (1 vaga).
Mestrado em Negócios Internacionais (1 vaga).
Mestrado em Turismo menção Território (1 vaga).

A informação completa sobre estes mestrados
endereço: http://posgrados.uazuay.edu.ec/convocatorias

está

disponível

no

seguinte

Candidatura
A participação nesta convocação supõe aceitar expressamente as condições estabelecidas na
mesma.
Para candidatar-se é
http://solicitudes.auip.org

necessário

registrar-se

como

usuário

através

deste

link

Uma vez que criado o usuário, o sistema enviará uma mensagem de confirmação ao endereço de email do interessado com um link para poder continuar o processo de registro. À continuação, deverá
seguir os passos indicados pelo próprio aplicativo, assim como anexar a seguinte documentação:
1. Cópia do passaporte.
2. Cópia do histórico acadêmicos dos estudos universitários realizados com menção da nota
média obtida e a escala na qual se expressam.
3. Cópia do título de graduação, licenciatura, engenheiro, arquiteto ou equivalente.
4. Curriculum vitae de acordo com o modelo fornecido.
5. Carta de referência assinada por reconhecida autoridade acadêmica, preferentemente
Reitor ou um Pró-reitor, da universidade com a qual esteja vinculado o candidato (ex-aluno,
professor, etc.). Caso o vínculo entre o candidato e a instituição seja de caráter profissional,
a carta deverá mencioná-lo clara e expressamente.
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6. Motivação pessoal e/o institucional para a realização do programa de pós-graduação.
7. Carta de declaração de recursos, documento no qual o candidato deverá informar os
recursos que dispõe para sua manutenção e estada no Equador durante o período de
desenvolvimento do programa de pós-graduação e que deverá ser apresentado assinado de
acordo com o modelo fornecido.
Cada um destes documentos deverá estar em formato .pdf e não ultrapassar o tamanho de 2 MB. A
AUIP poderá comprovar a veracidade dos dados enviados e solicitar aos candidatos o envio da
documentação original.
Uma vez iniciado o processo, o interessado poderá acessar a candidatura sempre que desejar e
corrigir eventuais erros. O candidato poderá realizar qualquer alteração na candidatura antes da
finalização do prazo e sempre que a candidatura não tenha sido enviada previamente. Uma vez que
a candidatura tenha sido enviada, não será possível realizar nenhuma modificação na mesma.
Como confirmação da candidatura à bolsa, o candidato receberá uma mensagem no endereço de email fornecido com um link, que permitirá baixar um arquivo .pdf com os dados da candidatura.

Prazo de candidatura
Até 10 de julho de 2019 às 17h00 de Equador (22h00 GMT, 24h00 CEST).

Seleção
A seleção dos candidatos será realizada por um comitê formado por representantes da Universidade
de Azuay e da AUIP. O Comitê avaliará as candidaturas com os seguintes critérios:
• Avaliação do perfil acadêmico do candidato (nota média certificada da titulação com a qual

se postula ao programa de pós-graduação, outras titulações oficiais, curriculum vitae).
• Correspondência com os interesses estratégicos da Universidade.
• Correspondência com os interesses estratégicos da AUIP (avaliação e apoio das

instituições envolvidas, critérios de distribuição geográfica, oportunidade e equiparação
com relação a instituições e países).
A resolução de concessão das ajudas será publicada antes de 22 de julho de 2019.
Os beneficiários da bolsa receberão uma comunicação individual no endereço de e-mail que tenham
indicado na candidatura. Igualmente, a lista de todos os selecionados será publicada na página web
da AUIP (www.auip.org). Os candidatos que não tenham sido selecionados não receberão
comunicação individualizada da resolução.

Aproveitamento e pagamento da bolsa
A Universidade de Azuay realizará os trâmites necessários com a finalidade de que o bolsista realize
a matrícula de acordo com a normativa no programa de pós-graduação correspondente.
A ausência do estudante beneficiário da bolsa no dia de início das aulas do programa de mestrado
escolhido será considerada como renúncia aos direitos sobre a bolsa. A comunicação da ausência do
bolsista por parte do coordenador do programa correspondente será suficiente para que a
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Universidade de Azuay possa suspender a bolsa e concedê-la a outro candidato suplente, seja ou não
bolsista.
Nos casos em que, por causas atribuídas a esta universidade não seja possível realizar a matrícula,
ou não se ministre o mestrado selecionado, se proporcionará a matrícula, dentro das possibilidades,
em outro programa entre os oferecidos pela Universidade de Azuay, nas mesmas condições
econômicas. Se o estudante recusa a oferta, entende-se pela renúncia expressa aos seus direitos
sobre a bolsa.

Obrigações dos bolsistas
• Enviar à Universidade de Azuay (posgrados.auip@uazuay.edu.ec) até 30 de julho de 2019,

•
•
•

•
•

o documento de aceite (de acordo com o modelo fornecido) da bolsa e as condiciones da
mesma.
Formalizar, cumprindo as normas do procedimento e dos prazos regulamentários
estabelecidos, a correspondente matrícula na Universidade de Azuay.
Realizar pessoalmente todos os trâmites necessários para conseguir o visto para o
Equador.
Estar presente em sala de aula no dia de início das atividades acadêmicas do mestrado, de
acordo com o indicado no programa no qual o bolsista tenha sido admitido (o ano acadêmico
inicia a partir de outubro de 2019). A ausência, sem autorização por parte da universidade,
será considerada renúncia formal aos direitos sobre a bolsa e sobre a vaga que tenha no
mencionado programa de pós-graduação.
Estudar e ter aproveitamento positivo na estada e estudos na Universidade de Azuay com
o objetivo de cumprir com as exigências do mestrado.
O incumprimento das condições e fundamentos da presente convocação, assim como da
normativa de pós-graduação da Universidade de Azuay e da legislação vigente, que
signifiquem o abandono dos estudos, ficará o beneficiário obrigado a devolver o valor
recebido em conceito de bolsa.

Contato
•
•

Consultas relacionadas com as bolsas, questões administrativas ou acadêmicas dos
programas de mestrado, dirigir-se a: posgrados.auip@uazuay.edu.ec
Consultas relacionadas com o aplicativo informático para a candidatura:
adminweb@auip.org
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