
Ser pro�ssional estrangeiro, não maior de 50 anos de idade, 
 oque tenha título de bacharel ou licenciatura, em 

Ter  no mínimo  media academica de 4,0  acumulada
na escala de 1 a 5 colombiana

Ter no mínimo 1 ano de experiência pro�ssional 
 em seu campo de estudo.

Dominar o idioma espanhol (leitura, escrita e conversação) -

Contar com a admissão de�nitiva ao centro docente 

no catálogo anexo 

Cidadãos estrangeiros interessados em especializações, 
mestrados e doutorados na Colômbia

Data de início: Segundo semestre de 2018

*Não aplicável para cidadãos estrangeiros que tenham nacionalidade colombiana e ou residam
 atualmente na Colômbia.

Dirigida a:  

Requisitos da aplicação:

O que é oferecido na bolsa de estudos:

Matrícula Suporte �nanceiro
 

Plano de saúde  Visto

com bolsas de estudos na Colômbia

 Aberta a chamada 
Para que estrangeiros estudem 

em qualquer área de conhecimento

através de certi�cado com nível B2, do exame DELE

colombiano em qualquer pós-graduação apontado



Quais gastos são cobertos pelo programa? 

do valor da matrícula pela duração do 
programa acadêmico

Ofrecido somente uma vez em caso de força  

 $2´343.726 

100%
  Apoio �nanceiro mensal 
equivalente a três salários mínimos, nos valore atuais vigentes na Colômbia em 2018

em 2018.

CO
P

Auxílio de $208.853
maior com prévia justi�cativa e solicitação 

colombiano durante o período de estudos

Apólice de saúde com cobertura ampla 

por cada ano de estudo completado.

em assistência médica
oferecida somente em território 

Auxilio de $401.321 COP 
oferecido uma vez ao ano

Compra de materiais de estudo 

ao ICETEX



Para aplicação: 
1 de junho de 2018.

de estudos para gastos

Auxilio no valor de 401.321 COP 

Gastos de visto para o qual o  

ao início do programa 
de instalação 

o ICETEX pede o visto 

de cortesia V.
O candidato deve tramitar a  solicitação

de visto no consulado colombiano 
no seu país de origem

Como aplicar?
1.  Entrar em www.icetex.gov.co
2. Selecionar o link “BECAS”

3. Escolher o link “becas de posgrado”


