MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 29/2019/PRPG/UFG
Processo nº 23070.029031/2019-32
Goiânia, 16 de agosto de 2019.

A(o) Senhor(a) Coordenador(a) de Programa de Pós-Graduação
Universidade Federal de Goiás

Assunto: Ações de Internacionalização
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.029031/2019-32.

Prezados(as) Coordenadores(as) de Pós-Graduação
A PRPG realizará uma série de levantamentos com vistas a gestão de informações sobre ações de
internacionalização e estruturar um plano de ação institucional, em conjunto com outras Pró-Reitorias.
Para o momento, solicitamos aos PPG que enviem à PRPG um quadro com os seguintes dados,
referentes aos anos de 2018 e 2019:
1- Número de alunos de mestrado e de doutorado que realizaram atividades no exterior, o tipo de
atividade e o país de destino.
2- Número de docentes deste Programa de Pós-Graduação que realizaram atividades em
instituições no exterior, o tipo de atividade e o país de destino.
3- Número de alunos de mestrado e doutorado do exterior que realizaram atividades no PPG, tipo
de atividade e país de origem
4- Número de docentes/pesquisadores do exterior que realizaram atividades no PPG, tipo de
atividade e país de origem.

Solicitamos que os dados sejam fornecidos até segunda feira, pela manhã.

Atenciosamente
Maria Márcia Bachion
Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
16/08/2019, às 11:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0832019 e
o código CRC A0C4A13B.
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