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Assunto: Consulta aos PPGs sobre interesse em ofertar disciplinas com o Instituto Politécnico de
Bragança/Portugal na modalidade COIL

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.026065/2021-90.

Prezado(a)s Coordenadore(a)s,

 

1. A PRPG iniciou contato com o Ins�tuto Politécnico de Bragança/Portugal (IPB) visando a
oferta de disciplinas de pós-graduação compar�lhadas entre as duas ins�tuições, na modalidade COIL
(Collabora�ve Online Interna�onal Learning).

2. O Ins�tuto Politécnico de Bragança oferece 40 cursos de mestrado em diferentes áreas de
conhecimento, que poderão ser acessados através do link
h�p://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/mestrados. Neste mesmo link poderão ser ob�das as
informações sobre cada curso, as disciplinas ofertadas e respec�vas ementas.

3. Nesse sen�do, visando detectar os PPGs da UFG que têm interesse em par�cipar desse
�po de colaboração de ensino acadêmico internacional, solicita-se aos Coordenadores que acessem o
link e verifiquem a compa�bilidade das disciplinas e das ementas do IPB com as suas respec�vas
disciplinas do PPG. Em caso posi�vo, verifiquem o interesse dos professores responsáveis pelas
disciplinas no seu PPG por esse �po de a�vidade.

4. A manifestação da análise e decisão do PPG deve ser encaminhada por meio de despacho
nesse processo até o dia 15/06. No documento em resposta ao presente oficio
deve ser indicado: disciplina(s) e curso(s) do IPB que são objeto interesse do PPG para realizar a a�vidade
de COIL, bem como os docentes do PPG responsáveis pela disciplina e seus respec�vos contatos (e-mail
ins�tucional).

5. Após essa manifestação, a PRPG apresentará ao IPB a proposta de  parceria nas disciplinas
informadas pelos PPGs, para que possa dar seguimento aos procedimentos interins�tucionais
necessários para oficializar essa colaboração.

6. A ideia inicial é a de que disciplinas já possam ser ofertadas no segundo semestre de 2021.

7. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessários, favor contatar a
Assessoria de Internacionalização da PRPG, através do Prof. Paulo Ghedini (pcghedini@gmail.com).

 
Cordialmente,

http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/mestrados


 

Documento assinado eletronicamente por Paulo César Ghedini, Assessor, em 25/05/2021, às 08:15,
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 Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
25/05/2021, às 08:24, 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 2087969 e
o código CRC BBCB9303.
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