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Goiânia, 09 de dezembro de 2020.

Às
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu abaixo listados:

1- Administração; 2- Agronegócio; 3- Agronomia; 4-Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro; 5-Ciência
Animal; 6- Ciência da Computação; 7- Ciência e Tecnologia de Alimentos; 8- Ciências Ambientais;
9- Ciências Biológicas; 10- Ecologia e Evolução; 11-Economia; 12- Engenharia Ambiental e Sanitária;
13- Engenharia Civil; 14 - Engenharia Mecânica; 15 - Gené�ca e Melhoramento de Plantas;
16- Geografia; 17 - Matemá�ca; 18- Medicina Tropical e Saúde Pública; 19- Nutrição e Saúde e
20- Zootecnia

  

Assunto: Interesse em ofertar vagas para estudantes de mestrado no contexto do Forum for Agricultural
Research in Africa (FARA), com bolsa do Tertiary Education Trust Fund of Nigeria (TETFund)

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.056549/2020-82.

 

Prezado(a) Coordenador(a), 

 

1. Surgiu a possibilidade de estabelecer uma parceria com a Nigéria para a capacitação, em
nível de mestrado, de docentes daquele país. Esta parceria iniciou com a Universidade Federal de Viçosa,
que consultou o interesse da UFG e de outras ins�tuições brasileiras para inserir em seus PPGs, 75
candidatos nigerianos com formação em diferentes áreas do conhecimento – conforme preferência dos
mesmos.  A parceria será estabelecida entre as ins�tuições brasileiras par�cipantes e o Forum for
Agricultural Research in Africa (FARA), com o apoio do Ter�ary Educa�on Trust Fund of Nigeria (TETFund),
órgão que dará o suporte financeiro aos estudantes (bolsas).

2. A PRPG, numa análise inicial das áreas de formação de interesse indicadas pelos
candidatos, iden�ficou os programas coordenados pro vocês, como possíveis receptores de alguns destes
estudantes.

3. Como requisito mínimo para os PPGs par�ciparem, deve ser assegurada formação
completa em Inglês para o candidato a �tulo de Mestre (informações em Inglês, disciplinas/créditos em
Inglês, orientação em Inglês, qualificação/defesa de dissertação em Inglês).

4. Considerando o exposto, consultamos o interesse dos PPGs em aderirem à esta proposta
resguardando-se o requisito mínimo anteriomente citado.

5. A manifestação de adesão deve ocorrer até o dia 16/12/2020. Posteriormente, os PPGs
aderentes, receberão informações complementares.

6. Em caso de dúvidas ou outros esclarecimentos, favor entrarem em contato com o Assessor
de Ações de Internacionalização da PRPG, Prof. Paulo César Ghedini, pelo e-mail pcghedini@ufg.br .

mailto:pcghedini@ufg.br


7. Por fim, solicitamos a todos que manifestem no processo a ciência desse documento até o
dia 11/12/2020.

 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
10/12/2020, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em
10/12/2020, às 13:54, 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 1740842 e
o código CRC ADC3879D.
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