PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA REGIONAL
EN CARRERAS ACREDITADAS

XII CONVOCATORIA
2022-2024
ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. Se modifica el punto 10.2. en el apartado de BRASIL que quedará redactado de acuerdo a lo siguiente:

10. Financiamiento y modalidades de apoyo
10.2. Especificaciones y modalidades de apoyo por país
BRASIL
O financiamento para professores, coordenadores e alunos ficará a cargo da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação do Brasil, que concederá, por carreira acreditada,
anualmente, até 1 (uma) mobilidade docente ou de coordenação, até 2 (duas) mobilidade estudantil para brasileiro e até 2 (duas) mobilidade estudantil para estrangeiro.
A duração da mobilidade docente ou de coordenação será de até 15 (quinze) dias. A duração da
mobilidade estudantil será de um semestre letivo (5 meses).
Havendo disponibilidade orçamentária, caso não haja mobilidade docente ou discente em uma
carreira acreditada, o recurso poderá ser remanejado para outra carreira.
No Brasil são 90 cursos acreditados em 7 áreas: Agronomia, Arquitetura, Engenharia, Enfermagem, Veterinária, Medicina e Odontologia.
Mobilidade de 1 (um) docente/coordenador por projeto, podendo participar dos seguintes
eventos:
- Realizar cursos de curta duração;
- Conferências, palestras e seminários;
- Reuniões de trabalho para exposição e discussão da estrutura didática e curricular da
área em cada país / instituição participante, incluindo sistema de créditos e avaliação
- Reuniões de trabalho para exposição e discussão dos sistemas de avaliação de
qualidade e credenciamento em cada país / instituição participante;
- Reuniões para outras ações que tenham como objetivo aprofundar o intercâmbio de
docentes e fortalecer a cooperação interinstitucional.
- Valores de referência: R$9.000,00 (nove mil reais) para pagamento
Mobilidade estudantil durante 1 (um) semestre
Alunos estrangeiros:

- Bolsa de estudos por até 6 meses (valor mensal de R$ 830,00)
- Auxílio instalação em parcela única (R$ 830,00)
Alunos brasileiros:
- Auxílio instalação em parcela única (US$ 1.300,00);
- Auxílio deslocamento (US$ 736,00); e
Seguro saúde por até 6 meses (US$ 90,00 valor mensal)

2. En el ANEXO CARRERAS ACREDITADAS EN ARCUSUR, en el cuadro
correspondiente a COLOMBIA, se debe incluir como carrera con
acreditación vigente a la carrera ENFERMERIA de la UNIVERSIDAD DE
TOLIMA sede IBAGÜÉ, de acuerdo a lo siguiente:

Universidad de
Tolima

Sede
Ibagué

Carrera de Enfermería

Fecha de acreditación:
29 de julio de
2017

Vigencia: 27
de julio de
2017

Acuerdo de acreditación
N° 06/2017

Estado de
acreditación:
Vigente

