
PROGRAMA DE BOLSAS OUI 2021

- Carta de recomendação ou apoio institucional emitida pela Reitoria 
ou Direção de Relações Internacionais da sua instituição.
- Cópia de seu documento de identidade expedido pela Instituição de Ensino
Superior.
- Completar o Formulário de pedido de bolsa: (Consultar o calendário de 
convocações da nossa oferta formativa OUI.

- Bolsa completa 
(Se aplicará um fee de 100 USD por gastos administrativos).

- Bolsa de 50% 
(representa uma redução de 50% do custo geral do curso).

Curso IGLU, Módulos do Diploma de Internacionalização do Ensino Superior (DIES), Curso Políticas de Gênero, Curso Comunicação e Visibilidade da Produção 
Acadêmica e Científica (I2). 

*Consultar a descrição da oferta formativa OUI.

Revisar os prazos nas convocações de cada curso. As bolsas serão outorgadas conforme a recepção dos pedidos que cumprirem os requisitos.

Bolsa Solidariedade OUI Bolsa Fidelidade OUI

Requisitos 
de postulação

Documentação
a presentar

Tipo de bolsa

Atividades 
formativas com 
bolsas disponíveis

Plazo 
para aplicar 

Para maior informação e para enviar seus pedidos: academia@oui-iohe.org
z

- Ser nacional ou residente permanente dos seguintes países: Bolívia, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e Venezuela.
- Pessoal diretivo, acadêmico ou docente em função de uma IES membro da OUI.
- Estar no cargo em uma IES que seja membro da OUI.
- Contar com o respaldo institucional de sua respectiva IES (a aplicação
deve ser respaldada ou apresentada pela Reitoria ou a Oficina de Relações
internacionais).
- Tomar-se-á em conta o cumprimento dos direitos e deveres dos membros. 

- Bolsa disponível para candidatos de instituições membros que tenham
participação ativa na OUI.
- Pessoal diretivo, acadêmico ou docente em função de uma IES membro da OUI.
- Estar no cargo em uma IES que seja membro da OUI. 
- Contar com o respaldo institucional de sua respectiva IES (a aplicação 
deve ser respaldada ou apresentada pela Reitoria ou a Oficina de Relações
internacionais).
- Tomar-se-á em conta o cumprimento dos direitos e deveres dos membros. 

- Carta de recomendação ou apoio institucional emitida pela Reitoria 
ou Direção de Relações Internacionais da sua instituição.
- Cópia de seu documento de identidade expedido pela Instituição de Ensino
Superior.
- Completar o Formulário de pedido de bolsa: (Consultar o calendário de 
convocações da nossa oferta formativa OUI.

https://oui-iohe.org/es/oferta-formativa/
https://oui-iohe.org/pt-br/oferta-formativa/
https://oui-iohe.org/pt-br/oferta-formativa/
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