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OF CIRC n° 011/2018/GCUB 

 

Brasília, 30 de abril de 2018. 

 

Assunto: II Curso de Outono do GCUB “Internacionalização das Universidades 

Contemporâneas” 

Magnífico(a) Reitor(a) 

Prezado(a) Assessor(a) de Relações Internacionais 

Prezados(as) Diretores(as)  

Prezado(a) Pró-reitor(a) de Graduação 

Prezado(a) Pró-reitor(a) de Pós-graduação 

 

Em nome do Presidente do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, 

Reitor José Arimatéia Dantas Lopes (UFPI), tenho a honra de convidá-lo(a) para 

participar do II Curso de Outono do GCUB, a ser realizado no período de 25 a 27 de 

junho de 2018, na Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Brasília-

DF.  

O Curso será ministrado pelo Professor Doutor Abdeljalil Akkari, responsável 

pelo Grupo de Pesquisa “Dimensões internacionais da Educação” do Departamento de 

Ciências da Educação da Universidade de Genebra, Suíça e tem como objetivo 

principal proporcionar aos participantes ferramentas conceituais para analisar o 

processo de internacionalização, bem como abordar estratégias necessárias ao 

desenvolvimento da internacionalização, adequadas às instituições de Educação 

Superior. 

Nesta edição, o Curso terá como tema a Internacionalização das 

Universidades Contemporâneas e contemplará as seguintes dimensões: mobilidade 

de estudantes e de professores-pesquisadores, projetos de pesquisa internacionais, 

internacionalização de diplomas e da formação universitária.  

As inscrições poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico 

http://grupocoimbra.org.br/Documentacao/IICursoOutonoGCUBsite.pdf. Nessa 
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página também estão disponíveis materiais informativos sobre o Curso, informações 

logísticas e programação preliminar. 

O curso tem vagas limitadas e está dirigido a: professores, funcionários e 

estudantes (graduação ou pós-graduação) das universidades associadas ao GCUB ou 

vinculados a instituições do Brasil ou do exterior, com as quais o GCUB mantém 

cooperação formal; professores, funcionários e estudantes (graduação ou pós-

graduação) de instituições de Educação Superior em geral, do Brasil ou do exterior, 

interessados no tema da cooperação internacional universitária; representantes de 

órgãos governamentais ou não governamentais, do Brasil ou de países com os quais o 

GCUB mantém parcerias formais; representantes institucionais, com interesses 

voltados para o tema central do curso; demais interessados no tema do curso.  

Por oportuno, informo que, no 1º semestre de 2019, em data a ser confirmada 

proximamente, um novo Curso sobre Internacionalização da Educação Superior será 

realizado em Genebra-Suíça, como fruto da parceria estabelecida entre a Universidade 

de Genebra, o GCUB e outros parceiros internacionais. Apesar de serem cursos 

independentes, será dada prioridade aos participantes do II Curso de Outono, realizado 

em Brasília-DF.  

A equipe de eventos do GCUB está à disposição para quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico eventos@grupocoimbra.org.br e pelo 

telefone +55 (61) 3321-2330. 

Ao solicitar, muito gentilmente, ampla divulgação do Curso em sua renomada 

instituição, despeço-me com protestos de estima e consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Professora Doutora Rossana Valéria de Souza e Silva 

Diretora Executiva 

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 
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