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A OEI tem construído nos últimos anos uma 
experiência significativa em matéria de mobilidade 
acadêmica. É provavelmente uma das instituições 
com maior “know-how” acumulado nessa área 
dentro da Ibero-América e, sem dúvida, tornou-se 
referência entre as agências de cooperação que 
operam na região.
A mobilidade acadêmica é uma importante 
iniciativa de cooperação multilateral desenvolvida 
como uma estratégia comum baseada em redes 
de universidades de diferentes países, com foco em 
áreas temáticas específicas e com o reconhecimento 
dos estudos realizados na universidade de destino.

A OEI é a organização de cooperação multilateral com maior presença 
e atividade na Ibero-América, composta por 23 países-membros, 7 
países observadores e 18 escritórios nacionais. 
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Programa Paulo 
Freire (PF+)
Para fomentar a qualidade universitária 
e a atividade ibero-americana.

Fundamentação

Existem cerca de 30 milhões de estudantes nas 
universidades ibero-americanas. Quase um terço 
desses novos estudantes provêm das camadas 
mais humildes da sociedade. Queremos oferecer 
a estes estudantes e seus professores a 
oportunidade de continuar sua formação, 
realizar sua vocação para a investigação e 
beneficiar a comunidade ibero-americana 
com mais conhecimento.

A OEI está promovendo um espaço onde a criação de conhecimento 
através da mobilidade e da investigação é possível . 
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Espaço Ibero-americano do Conhecimento

A OEI apoia os esforços de seus estados membros no 
desenvolvimento e implementação de políticas que 
promovam a qualidade da educação universitária, 
e a promoção da investigação com um programa 
de dimensão regional, como o Paulo Freire Plus 
(PF+).



Proporção do corpo acadêmico com 
doutorado nas universidades ibero-
americanas é muito baixo, em média, é 
inferior a 10% (veja o gráfico); e o aumento 
de matrículas de estudantes universitários 
não está atingido os programas de 

doutorado. 

Investigação 
e geração de 
conhecimento

A investigação de alto nível em uma universidade tem um impacto positivo na  
formação de seus alunos. 

O nosso compromisso com a melhoria da qualidade do ensino universitário 
envolve o fortalecimento da formação preparatória ao doutorado tanto entre os 
professores quanto entre os alunos. Promovemos e favorecemos a investigação e 
a transferência de conhecimento.  

55

Proporção do corpo acadêmico com doutorado em 
alguns países da Ibero-América, 2016

Fonte: Red IndicES: Panorama de Educación Superior de Iberoamérica. 
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Doutorado

CONHECIMIENTO

A investigação científica como 
ferramenta na criação de novos 
conhecimentos e em sua transferência 
para a sociedade permite-nos 
encontrar respostas para as questões 
colocadas pelo futuro: indústria 4.0, 
IA, robotização...

Os professores universitários que concluíram 
um doutorado dominam o conteúdo do 
tema de sua investigação e possuem mais 
capacidade crítica e de compreensão de ideias 
complexas. Consequentemente, sua atividade 
de investigação tem um impacto positivo e seu 
trabalho é enriquecido. 

Queremos garantir que a investigação científica deixe de ser 
uma área elitista e oferecer apoio às equipes de pesquisa das 
universidades ibero-americanas que têm realizado notáveis 
progressos.

       QUALIDADE

OPORTUNIDADES
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MODALIDADE DAS BOLSAS DE DOUTORADO PF+

 Investigador Júnior 
 Esta modalidade é destinada a estudantes que tenham concluído a

 graduação e o mestrado em alguma universidade ibero-americana e que
 tenham interesse em cursar programas de doutorado em uma universidade

da região diferente daquela de sua origem

 Investigador Sênior
Esta modalidade é destinada a professores universitários de países ibero-

 americanos que desejem cursar programas de doutorado em uma
  universidade da região diferente daquela de sua origem

.

.
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BENEFÍCIOS VALORES DA BOLSA

REMUNERAÇÃO 13.500$

AJUDA 
ALOJAMENTO E 
MANUTENÇÃO

Brasil, Chile, 
Colômbia, 
Espanha, 
Portugal. 

2.100$   

Argentina, 
Costa Rica, 

Equador, 
México, 

Panamá, 
Peru, 

República 
Dominicana 

e Uruguai.
1800$

Bolívia, Cuba, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicarágua, 
Paraguai e 
Venezuela.

900$

DESLOCAMENTO (o 
custo da passagem 
aérea é coberto até 

um valor máximo 
especificado) 

Transoceânico.
1.200$

América 
longa 

distância.
1.000$

América 
média 

distância.
750$

América 
curta 

distância.
500$

TOTAL ANO Entre 14.900$-16.800$
TOTAL 3 AÑOS * Entre  44.700$- 50.400$

*Este prazo pode ser 
prolongado até 4 años 
por razões justificadas. 

Os valores totais seri-
am: 50.400$-67.200$

1  Caso as despesas não estejam cobertas pela universidade de destino.

30% da estimativa  
de padrão de vida 

por país x 9 meses 
de intercâmbio      

acadêmico. 

Investigador Júnior 

 30 milhões de estudantes
 universitários na
Ibero-América

 240.000
doutorandos

2018
dados

1
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Investigador Sênior 

1

 Menos de dez por cento
 dos professores possuem

doutorado

  1.7
 de docentes

 em
  Ibero-américa

  Milhões

MULHERES

45%

ANO 1
REMUNERAÇÃO + MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO NO PAÍS DE DESTINO

REMUNERAÇÃO 
Formação em 

investigação no país 
de destino.

13.500$

AJUDA ALOJAMENTO 
E MANUTENÇÃO  

Brasil, Chile, 
Colômbia, 
Espanha, 
Portugal. 

2.100$   

Argentina, 
Costa Rica, 

Equador, 
México, 

Panamá, Peru, 
República 

Dominicana  e 
Uruguai.

1800$

Bolívia, Cuba, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicarágua, 
Paraguai e 
Venezuela.

900$

DESLOCAMENTO
 (o custo da 

passagem  aérea 
é coberto até um 

valor máximo 
especificado) 

Transoceânico.
1.200$

América longa 
distância.

1.000$

América média 
distância.

750$

América curta 
distância.

500$

TOTAL 1 ANO Entre 14.900$-16.800$

1 Caso as despesas não estejam cobertas 
pela universidade de destino.

30% da estimativa  
de padrão de vida 

por país x 9 meses 
de intercâmbio 

acadêmico . 

ANO 2, 3 E 4
ELABORAÇÃO DE TESE NO PAÍS 
DE ORIGEM E INTERCÂMBIOS DE 

3 MESES NO PAÍS DE DESTINO

  DESLOCAMENTO  
E MANUTENÇÃO 

COMPLETO.

Entre 
1.050$ y 

4.200$ cada 
intercâmbio

TOTAL 4 ANOS
ENTRE 18.050$ -29.400$

1



Na Ibero-América, os investigadores são, em sua maioria,  
professores universitários, desempenhando assim um papel 
central no desenvolvimento de atividades de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (I&D+I).

“Queremos oferecer 
aos nossos professores 
universitários 
oportunidades para se 
tornarem investigadores 
e serem conscientes de 
que isto é fundamental 
para sua carreira.”
Programa-Orçamento OEI 

2019/2020
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