
 

 
 

México e a Secretária-geral Ibero-
americana criam um programa de bolsas de 
mobilidade acadêmica por mais de 1 milhão 
de dólares 

 

 
 

• A Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(AMEXCID), o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México 
(CONACYT) e a Secretaria-geral Ibero-americana (SEGIB) criam 100 bolsas de 
mobilidade que financiarão estudos de mestrados e pós-graduação que 
estudantes mexicanos realizarem em qualquer país da Ibero-América.  

 
La Antigua, Guatemala, quarta-feira, 14 de novembro de 2018 – a secretária-geral 
ibero-americana, Rebeca Grynspan, e o diretor executivo da Agência Mexicana de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AMEXCID), Agustín García-
López, firmaram um acordo que criará 100 bolsas de mobilidade, por ano, para 
estudantes mexicanos que queiram completar estudos de mestrados ou 
doutorados em qualquer país da Ibero-América. 
 
O convênio foi assinado no marco da semana da XXVI Cúpula Ibero-americana de 
Chefes de Estado e de Governo que se celebra em La Antigua (Guatemala). 
 
O apoio financeiro que  estas bolsas outorgarão, por mais de 1 milhão de dólares, 
será para a realização de estâncias curtas de estudo ou pesquisa por um tempo 
máximo de 6 meses para mestrados e de um ano para doutorados partir de 2019. 
 
“Valoramos muito a colaboração do México na agenda ibero-americana de 
cooperação em ciência tecnologia e inovação e o compromisso do  
 
CONACYT (Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México) com o 
desenvolvimento de projetos de cooperação, como o banco ibero-americano de  
 

https://www.gob.mx/amexcid
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.conacyt.gob.mx/


 

 
avaliadores e a agenda cidadã de ciência e a tecnologia”, sublinhou Rebeca 
Grynspan.  
 
É importante destacar que na América Latina somente 1% dos estudantes realiza 
algum tipo de intercâmbio acadêmico, enquanto que na Ásia esta cifra supera 7%.  
 
Por isso, a SEGIB está impulsionando a mobilidade de estudantes, professores e 
pesquisadores em toda a região através da iniciativa Campus Ibero-América, à 
qual já se somaram mais de 800 universidades, centros de pesquisa e outras 
instituições públicas e privadas.  
 
MAIS INFORMAÇÃO:  
Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#26CumbreGT 
#SomosIberoamerica 

 
 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na 
preparação das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-
americanos para o fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  
coesão social,  inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península 
Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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