
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAIllA

GABINETE DO REITOR
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS

A Assessoria para Assuntos Intemacionais da UFBA informa que estao abertas, ate 0

dia 16/0112014, as inscriyoes para Bolsas do Programa PRECIOSA, no ambito do
Programa Erasmus-Mundus, cujo objetivo e promover a mobilidade academica de
estudantes, pesquisadores, docentes e corpo tecnico-administrativo de 14 paises da
America Latina (Brasil, Argentina, Bolivia Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Equador, Mexico, Panama, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) para realizarem
estudos, pesquisas em 08 Universidades europeias, a saber:

Universitil degli Studi di Padova - Italia; Universitil di Bologna - Italia; Karl-Franzens-
Universitiit Graz - Austria; Universidad de Granada - Espanha; Universidad d~.
Salamanca - Espanha; Universidade de Coimbra - Portugal; Universite Montpellier 2'
Sciences et Techniques - Franya; Uppsala University - Suecia. .

Areas academicas disponiveis: As bolsas serao oferecidas nas seguintes areas de estudo:

• Arquitetura, Planeamento Urbanistico e Regional
• Estudos Comerciais, Ciencias de Gestao
• Educayao, Formayao de Professores
• Engenharia, Tecnologia
• Geografia, Geologia
• Direito
• Matematica, Informatica
• Ciencias Medicas
• Ciencias Naturais
• Ciencias Sociais
• Ciencias da Comunicayao e da Informayao
• Outras Areas de Estudo: Energia renovaveI, Mudanya climatica, Direitos

humanos

Areas academicas prioritarias:



o Projecto preve algumas AREAS PRIORIT ARIAS que foram identificadas pelos
govemos nacionais latino-americanos e por institui<;:oesintemacionais:

• Ciencias Agnirias
• Planejamento urbanistico e regional
• Estudos de tnifego e transporte
• Educa<;:ao,Forma<;:aode Professores
• Geografia, geologia
• Administra<;:ao publica
• Biotecnologia
• Economia
• Assistencia social
• Estudos de desenvolvimento

Durante 0 processo de selec<;:ao, sera atribuido urn ponto adicional as candidaturas a
mobilidades nestas areas de estudo ou nas seguintes areas tematicas igualmente
consideradas prioritarias:

• Sustentabilidade ambiental
• Energias renovaveis
• Mudan9as climaticas
• Preven9ao de conflictos
• Direitos Humanos, democracia e responsabilidade civil
• Direitos das popula<;:oes indigenas, migra90es e igualdade de genero
• Educa9ao e cultura
• Boa govema9ao e fortalecimento do papel do Estado

A data limite para apresenta<;:aode candidaturas da America Latina para a Europa e 0 16
DE JANEffiO DE 2014. As inscri<;:oes sao feitas diretamente no site: http://www.em-
preciosa.eu/, que e auto-explicativo e fomece informa<;:oes pormenorizadas sobre 0

programa PRECIOSA.

A Assessoria para Assuntos Intemacionais (AAI), responsavel pela representa<;:ao da
UFBA no Programa PRECIOSA, esta apta a prestar eventuais esclarecimentos e
orienta<;:oesaos interessados pelo email: aai@utba.br ou pelo tel: 3283.7064.

o Projeto PRECIOSA oferece urn total de 136 bolsas levando em considera<;:ao 3
criterios:

1) Grnpo de classifica~o por pais de procedencia do candidato;
2) Grnpo-alvo; e
3) Tipo de mobilidade.

mailto:aai@utba.br


GRUPO A: Bolivia, Peru, Ecuador y Paraguay.

GRUPO B: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Mexico y Panama.

Ha tres Grnpos-Alvo (TG - Target Group), compostos por cidadaos que atendam as
caracteristicas utilizadas como referencia na distribui<;ao das bolsas, a saber:

TGI - Grnpo-Alvo 1- paises do GRUPO B: Estudantes, Pessoal Docente e Pessoal
Tecnico-Administrativo da UFBA.

Tipo de mobilidade: licenciatura, mestrado, pos-doutorado, pessoal docente e pessoal
tecnico-administrati vo.

1. Estao matriculados ou a trabalhar em uma universidade dos paises latino-americanos
participantes NAo t do consorcio PREClOSA

2. Sao antigos estudantes de uma universidade dos paises latino-american os
participantes (inclusive das 12 universidades parceiras do consorcio PRECIOSA.

Os c,mdidatos SaD titulares de um grau academico ou equivalente conferido por uma
institui<;ao de ensino superior de um dos 14 paises latino-americanos envolvidos.

Podem candidatar-se traba1hadores de organismos pub1icos, empresas privadas ~e
organiza<;oes sem fins 1ucrativos).



TG3 - Grupo-Alvo 3- paises do GRUPO B: Cidadaos dos 14 paises participantes que se
encontrem em situa95es particularmente vulneniveis por raz5es de ordem social e
politica. Por exemplo:

1) que tenham estatuto de refugiado ou sejam beneficiarios de asilo;

2) que pertenyam a uma populayao indigena;

3) que comprovadamente tenham sido alvo de discriminayao.

o Pro gram a PRECIOSA oferece bolsa mensal conforme os val ores estipulados na
tabela:

TIPO DE PERIODO MONTANTE
MOBILIDADE COBERTO ALOCADO POR MES
Licenciatura De 10 meses 1,000 Euros
Mestrado De 12 a 24 meses 1,000 Euros
P6s-doutorado 6 meses 1,800 Euros
Pessoal docente e 2 meses 2,500 Eurostecnico-administrati vo

Cada bolsista esta isento das taxas de matricula e tem direito a uma passagem de ida e
volta.

Cada bolsista ten! direito a uma viagem de ida e volta (a partir da cidade de residencia~
para a cidade da universidade de acolhimento e vice-versa). Os bilhetes serao
comprados pela universidade coordenadora do Projeto PRECIOSA ou pela universidade
europeia de acolhimento.

A universidade coordenadora do Projeto PRECIOSA ira providenciar para cada bolsista
um seguro intemacional contra todos os riscos, cumprindo os requisitos minimos do
Programa Erasmus Mundus.

Candidatos dos Grupos-alvo 1 e 2: nao ter residido nem exercido a sua atividade
principal (estudos, trabalho, etc.) durante mais de 12 meses, nos ultimos 5 anos, num
dos paises europeus a data de apresenta9ao da sua candidatura ao cons6rcio.

Candidatos de todos os Grupos-alvo: nao beneficiar de outra bolsa Erasmus Mundus a
data de apresenta9aO da sua candidatura ao cons6rcio nem durante 0 periodo de estadia
na Europa.

Candidatos de todos os Grupos-alvo: nao beneficiar de outra bolsa Erasmus Mundus
para 0 mesmo tipo de mobilidade.


