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Assunto: Chamada para o recebimento de propostas para a criação de novos Colégios Doutorais de
Tordesilhas (CDT) 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.057190/2020-61.

 

 

Prezado(a) Coordenador(a),

 

 

1. Está aberta a Chamada para o recebimento de propostas para a criação de novos Colégios
Doutorais de Tordesilhas (CDT). O CDT tem por obje�vo, a nível de pós-graduação, criar e desenvolver a
colaboração acadêmico-cien�fica entre grupos de pesquisa de diversas ins�tuições do Grupo Tordesilhas
(GT), assim como a mobilidade forma�va e de pesquisa de estudantes, a cotutela de Teses Doutorais e o
desenvolvimento de Doutorados Conjuntos ou Múl�plos, em temas específicos e de relevância atual.
Par�cipam do GT ins�tuições do Brasil, Portugal e Espanha e os CDTs devem envolver acordo que englobe
simultaneamente ins�tuições dos três países.

2. Existe a possibilidade de financiamento do Grupo Tordesilhas para os Colégios Doutorais
de Tordesilhas que forem aprovados com base nos recursos disponíveis e apenas para auxílio ao
estabelecimento dos CDTs, sendo desejável posteriormente que as ins�tuições par�cipantes contribuam
para garan�r a sobrevivência e consolidação dos mesmos.

3. Segue, em anexo, documento que dispõe sobre as regras gerais para a criação de um
Colégio Doutoral de Tordesilhas. As universidades parceiras interessadas em formar um novo CDT terão
que redigir um Acordo Específico descrevendo sua proposta (podem consultar os acordos específicos já
existentes em www.grupotordesillas.net).

4. Solicita-se fazerem ampla divulgação nos seus PPGs e, em caso de dúvidas, entrar em
contato com o Assessor de Ações de Internacionalização, Prof. Paulo Ghedini, pelo -e-mail
pcghedini@ufg.br.

 

Atenciosamente, 

http://www.grupotordesillas.net/


 
 

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em
14/12/2020, às 15:29, 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 1750061 e
o código CRC C5AD0719.
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