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A Secretaria de Relações Internacionais – REINTER informa que a 

Universidade de Valladolid - UVa, Espanha, com o patrocínio do Banco Santander, 

oferece 25 bolsas a estudantes, egressos universitários, de países latino-

americano, para realizarem estudos de Mestrado durante o período 2019/2020, em 

um período máximo de 9 meses, na UVa.  

 

O Programa contempla estudantes com nacionalidade e residência em países 

da Iberoamerica e Ásia, preferencialmente Brasil e Índia, que não tenham recebido 

bolsa similar anteriormente, salvo aqueles que tiveram bolsa no período 2018/2019 na 

Universidade de Valladolid e desejam solicitar a renovação. Os candidatos devem ter 

nota média de 7 pontos, em uma escala de 0 a 10, no Histórico Escolar do curso de 

graduação que dará acesso ao mestrado, não estar cursando ou ter cursado estudos 

de mestrado em universidades espanholas, e não ter morado na Espanha durante 

mais de 12 meses nos últimos 3 anos.  

 

Os benefícios incluem: 

- 80% das taxas acadêmicas da matrícula de 60 créditos do mestrado 

escolhido, excluída a taxa administrativa; 

- 750 Euros mensais para alojamento de mais gastos no período máximo de 9 

meses; 

- Bilhetes de avião de ida e volta, no valor máximo de 1.200,00 Euros; 

- Seguro médico, de acidente, de responsabilidade civil e repatriação. 

 

As áreas de Mestrado são: Arte e Humanidades, Ciências, Ciências da 

Saúde, Ciências Sociais e jurídicas e Engenharia e Arquitetura. A lista completa dos 

Mestrados oferecidos pela Uva pode ser consultada no link https://iberoamerica-

asia.uva.es/publico/courses 

 

Os estudantes que desejem participar devem enviar a solicitação online 

endereçada a Sra Vice Reitora de Internacionalização da UVa através do endereço 



https://iberoamerica-asia.uva.es/ antes da 11:00 horas a.m. CET (Central Europen 

Time) do dia 12 de abril de 2019. 

Em anexo enviamos a convocatória, com todas as informações necessárias 

para a candidatura e com a lista de documentos que deve ser enviada para a 

solicitação. Demais informações podem ser consultadas no site https://iberoamerica-

asia.uva.es/ ou através do email programa.iberoamerica-asia@uva.es 

Em caso de dúvidas, os potenciais candidatos poderão contatar Nicole Feijó na 

REINTER no telefone 32336988 ou pelo e-mail reinter.mobilidade@furg.br.  


