Recife, 26 de março de 2018

Memorando 09/2018 – Propesq
De: Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq)
Para: Coordenação do Programa de Pós-Graduação
Assunto: Oferta de Bolsas de Estudos para a Oitava Edição do Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB
Prezado(a) Coordenador(a):

A Propesq, vem por meio deste, consultar o programa sobre interesse em aderir à 8ª Edição do Programa de
Alianças para a Educação e a Capacitação do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e da Organização
dos Estados Americanos (OEA) - Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB. O edital PAEC OEA-GCUB nº 001/2018 e
anexos podem ser acessados no site da Propesq.
Para formalizar a adesão, o programa deverá ser preencher e enviar, até 18 de abril de 2018, para o e-mail
proreitor.propesq@ufpe.br, o Formulário de Adesão (Anexo 2) com a tabela de oferta de bolsas, para informação da
quantidade de vagas ofertadas pelo programa e os dados de contatos de pessoas no programa que ficarão
responsáveis pelo recebimento de informações diretamente da Propesq.
Ao aderir ao programa, a universidade assume o compromisso de ofertar bolsas para o mestrado no período
de formação dos estudantes, adotando como referência o valor das bolsas pagas pela Capes (atualmente R$ 1.500
mensais). Caso o programa se manifeste a favor da adesão, será necessário a reserva de no mínimo 1(uma) bolsa
Capes do curso para o estudante aprovado. Cada programa de pós-graduação, entretanto, tem discricionariedade no
número de bolsas ofertadas, que serão pagas aos candidatos classificados na seleção final. Os 10 cursos que
obtiverem as maiores demandas de inscrições de candidatos, receberão 1 bolsa adicional da Propesq. Lembrando
que essa ação é de grande relevância para internacionalização do programa.
Fruto do acordo de cooperação firmado em 2011 entre o GCUB e a OEA e apoiado pela Divisão de Temas
Educacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (DCE/MRE) e da Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS/OMS), o programa constitui uma das mais importantes iniciativas de cooperação regional no âmbito
educacional para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe e tem como principal objetivo contribuir para a
integração e o fortalecimento regional das Américas, por meio da formação de estudantes em cursos de pósgraduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado. O programa é destinado a cidadãos de 34 países
membros da OEA, exceto o Brasil.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-graduação
Universidade Federal de Pernambuco

