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PAÍSES

59 Federais
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UNIVERSIDADES
ASSOCIADAS

PARCEIROS EM

2 no Equador

1 na Nicarágua



O GCUB é considerado por diferentes instituições, governamentais e não-O GCUB é considerado por diferentes instituições, governamentais e não-
governamentais, localizadas nos cinco continentes, como uma das Associaçõesgovernamentais, localizadas nos cinco continentes, como uma das Associações
Internacionais de Universidades mais atuantes e de reconhecido valor social em funçãoInternacionais de Universidades mais atuantes e de reconhecido valor social em função
do trabalho desenvolvido no âmbito da cooperação internacional universitária.do trabalho desenvolvido no âmbito da cooperação internacional universitária.

As instituições associadas ao GCUB participam de importantes programas deAs instituições associadas ao GCUB participam de importantes programas de
mobilidade, presenciais e virtuais, que permitem que a cada ano milhares de estudantes,mobilidade, presenciais e virtuais, que permitem que a cada ano milhares de estudantes,
professores e pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, tenham a oportunidade deprofessores e pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, tenham a oportunidade de
aprimorar seus estudos, de desenvolver pesquisas, e de compartilhar valores e visões deaprimorar seus estudos, de desenvolver pesquisas, e de compartilhar valores e visões de
mundo com pessoas de mundo com pessoas de diferentes culturas.diferentes culturas.

UMA DAS ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS DE
UNIVERSIDADES MAIS ATUANTES E
RECONHECIDAS NO MUNDO

PROJETOS E PROGRAMAS DE MOBILIDADE

SEMINÁRIOS PRESENCIAIS E VIRTUAIS

Professores, pesquisadores e estudantes participam de dezenas de seminários,Professores, pesquisadores e estudantes participam de dezenas de seminários,
presenciais e virtuais, oferecidos anualmente sobre temas atuais e relevantes para opresenciais e virtuais, oferecidos anualmente sobre temas atuais e relevantes para o
Brasil e para os países parceiros.Brasil e para os países parceiros.  



WorkshopsWorkshops preparatórios para o Exame TOEFL iBT. preparatórios para o Exame TOEFL iBT.

Workshops PropellWorkshops Propell para capacitação de professores. para capacitação de professores.

Webinars Webinars sobre o TOEFL iBT/TOEFL sobre o TOEFL iBT/TOEFL Home EditionHome Edition e Teste GRE. e Teste GRE.

Apoio pedagógico aos cursos preparatórios desenvolvidos pelas instituiçõesApoio pedagógico aos cursos preparatórios desenvolvidos pelas instituições

associadas.associadas.

Assistência para toda a comunidade das instituições associadas ao GCUB duranteAssistência para toda a comunidade das instituições associadas ao GCUB durante

busca de vagas, agendamento e inscrições para os testes TOEFL iBT e GREbusca de vagas, agendamento e inscrições para os testes TOEFL iBT e GRE

Descontos e promoções nos produtos ETS.Descontos e promoções nos produtos ETS.

Oportunidades de bolsas e ajuda de custos para estudantes, professores eOportunidades de bolsas e ajuda de custos para estudantes, professores e

pesquisadores de áreas relacionadas à avaliação da língua inglesa, para participaçãopesquisadores de áreas relacionadas à avaliação da língua inglesa, para participação

em cursos e eventos.em cursos e eventos.

A A Educational Testing Service Educational Testing Service - ETS- ETS, organização responsável pela aplicação do TOEFL, organização responsável pela aplicação do TOEFL
iBT e GRE em todo o mundo, oferece os seguintes benefícios para as instituiçõesiBT e GRE em todo o mundo, oferece os seguintes benefícios para as instituições
associadas ao GCUB:associadas ao GCUB:    

CURSOS, WORKSHOPS E 
TREINAMENTOS GRATUITOS  INGLÊS 

Desconto de 25% sobre o valor total de qualquer curso.Desconto de 25% sobre o valor total de qualquer curso.
Desconto exclusivo de 25% na contratação do pacote Curso Preparatório DELEDesconto exclusivo de 25% na contratação do pacote Curso Preparatório DELE      ++
prova DELE.prova DELE.
Prova de nivelamento gratuito.Prova de nivelamento gratuito.
Carnê virtual da Biblioteca gratuito.Carnê virtual da Biblioteca gratuito.

O O Instituto CervantesInstituto Cervantes, maior instituição de formação em espanhol e difusão da cultura, maior instituição de formação em espanhol e difusão da cultura
hispânica no mundo, oferece para as universidades associadas ao GCUB:hispânica no mundo, oferece para as universidades associadas ao GCUB:

DESCONTOS EM CURSOS 
E TESTES DE PROFICIÊNCIA

ESPANHOL 

ExpertsExperts participam de seminários temáticos em áreas prioritárias para a ciência, no Brasil participam de seminários temáticos em áreas prioritárias para a ciência, no Brasil
e nos países parceiros, tais como Nanotecnologia e Nanociência; Ecologia, Evolução ee nos países parceiros, tais como Nanotecnologia e Nanociência; Ecologia, Evolução e
Conservação de Ecossistemas Diversos e Ameaçados nos Neotrópicos; EnergiasConservação de Ecossistemas Diversos e Ameaçados nos Neotrópicos; Energias
Renováveis; Museologia; Recuperação de Patrimônios.Renováveis; Museologia; Recuperação de Patrimônios.

SEMINÁRIOS PARA 
PESQUISADORES DE ALTO NÍVEL



O GCUBO GCUB    oferece diferentes cursos de formação específica em cooperação internacionaloferece diferentes cursos de formação específica em cooperação internacional
universitária aos representantes das universidades associadas e instituições parceirasuniversitária aos representantes das universidades associadas e instituições parceiras
que atuam no setor de Relações Internacionais, ou que tenham interesse na área deque atuam no setor de Relações Internacionais, ou que tenham interesse na área de
cooperação internacional da Educação Superior.cooperação internacional da Educação Superior.

PREPARAÇÃO PARA LÍDERES EM  
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIVERSITÁRIA

Curso de Introdução à Cultura ChinesaCurso de Introdução à Cultura Chinesa, oferecido pela , oferecido pela Hebei Foreign StudiesHebei Foreign Studies
UniversityUniversity (China). (China).
Curso Intensivo de Introdução à Cultura ChinesaCurso Intensivo de Introdução à Cultura Chinesa, oferecido pela , oferecido pela Hebei NormalHebei Normal
UniversityUniversity (China). (China).
Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do LíbanoCurso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano, oferecido pela, oferecido pela
Université Saint-Espirit de KaslikUniversité Saint-Espirit de Kaslik (Líbano). (Líbano).
  

Professores, Técnicos Administrativos e Estudantes das universidades associadasProfessores, Técnicos Administrativos e Estudantes das universidades associadas
participam de cursos on-line oferecidos pelas instituições parceiras do GCUB, com aparticipam de cursos on-line oferecidos pelas instituições parceiras do GCUB, com a
possibilidade de obtenção de créditos.possibilidade de obtenção de créditos.  

Exemplos:Exemplos:    

CURSOS VIRTUAIS EM RENOMADAS
INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS, COM
OBTENÇÃO DE CRÉDITOS

DESCONTOS EM MESTRADOS INTERNACIONAIS

Devido às parcerias firmadas pelo GCUB, suas instituições associadas recebemDevido às parcerias firmadas pelo GCUB, suas instituições associadas recebem
descontos e bolsas em Mestrados Internacionais desenvolvidos por instituiçõesdescontos e bolsas em Mestrados Internacionais desenvolvidos por instituições
parceiras, como o Instituto de Gerontologia Médica da Espanha – IGERMED.parceiras, como o Instituto de Gerontologia Médica da Espanha – IGERMED.

A convite de órgãos governamentais e não-governamentais, localizados nos cincoA convite de órgãos governamentais e não-governamentais, localizados nos cinco
continentes, Reitores(as) e demais Gestores das instituições associadas ao GCUBcontinentes, Reitores(as) e demais Gestores das instituições associadas ao GCUB
participam de inúmeras missões internacionaisparticipam de inúmeras missões internacionais..  
Exemplos de Missões realizadasExemplos de Missões realizadas: China, Índia, Japão, Líbano, França, Turquia, Peru,: China, Índia, Japão, Líbano, França, Turquia, Peru,
México, Moçambique, Austrália.México, Moçambique, Austrália.

MISSÕES INTERNACIONAIS



Além dos eventos promovidos pela Associação,Além dos eventos promovidos pela Associação,    durante todo o ano professores edurante todo o ano professores e
pesquisadores das universidades associadas ao GCUB participam de eventos, proferempesquisadores das universidades associadas ao GCUB participam de eventos, proferem
palestras e atuam como professor/pesquisador visitante em instituições parceiraspalestras e atuam como professor/pesquisador visitante em instituições parceiras
localizadas nos cinco continentes.localizadas nos cinco continentes.

O GCUB desenvolve o maior programa de formação de Mestres e Doutores da história dasO GCUB desenvolve o maior programa de formação de Mestres e Doutores da história das
Américas: Américas: Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUBPrograma Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB..

Um programa para o fortalecimento e integração regional das Américas. Quase 4 mil estudantes jáUm programa para o fortalecimento e integração regional das Américas. Quase 4 mil estudantes já    
foram beneficiados com as bolsas oferecidas pelas universidades associadas ao GCUBforam beneficiados com as bolsas oferecidas pelas universidades associadas ao GCUB

Parceria:Parceria:

Organização dos Estados Americanos - OEA.Organização dos Estados Americanos - OEA.

Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS.Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS.

EVENTOS, CONGRESSOS E
SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS 

O GCUB publica a série de e-books sobre Internacionalização do Ensino Superior, alémO GCUB publica a série de e-books sobre Internacionalização do Ensino Superior, além
de boletins mensais sobre Cooperação Internacional e Educação Superior.de boletins mensais sobre Cooperação Internacional e Educação Superior.

PUBLICAÇÕES

ACESSE: 
gcub.org.br/como-se-associar

ENVIE E-MAIL PARA:
secretaria@gcub.org.br

OU

FORTALECIMENTO DOS LAÇOS COM
ORGANISMOS INTERNACIONAIS

http://gcub.org.br/como-se-associar/
http://grupocoimbra.org.br/

