RESUMO DE PARCERIAS
Parceiros
Instituto
Camões

Universidade da
Reunião
Agência
Universitária da
Francofonia
Universidade
Paris 8
Universidade de
Toulon
Comissão
Europeia (DGTI)

Objectivos
Financiamento de 6 centros de Língua
portuguesa (UP-Sede, Gaza, Beira,
Quelimane,
Nampula
e
Niassa);financiamento de actividades
culturais, formativas e científica; Apoio
ao Mestrado em interpretação de
conferências e pagamento de salários
de 3 leitores do Camões
- Apoio ao ensino do Francês
- Mobilidade de estudantes
- Apoio ao Campus Numérico
- Mobilidade de docentes
-Apoio na Formação de docentes
Mobilidade de docentes
- Formação de docentes
- Projecto de publicação conjunta
- Cooperação específica ao nível do
Mestrado em Jornalismo
- Mobilidade de docentes
Apoio ao Mestrado de tradução e
interpretação

Chacenlor
College
(Malawi)
Universidade do
Limpopo

Consórcio de 8 universidades
africanas que operam nos cursos de
Mestrado
em
Tradução
e
Interpretação
de
Conferências;
Mobilidade de estudantes e docentes
Formação de docentes; Organização
de
conferências
internacionais
conjuntas
Mobilidade de estudantes e
estudantes

SDCAC

- Apoio ao Mestrado a distância
- Organização de eventos
- Estágios

Universidade de
Evora

- Realizar eventos
- Promoção das línguas

PAMCITI

Grupo Alvo

Estudantes e docentes

Docentes

Duração

Perspectivas
continuação
2018

Actividades

de
em

- Jornadas de língua portuguesa
- Jornadas científicas estudantis
- Workshops/palestras /acções de formação;
Participação de docentes estrangeiros nos
júris de mestrado em interpretação;
Pagamento de passagens para os docentes
que intervêm no mestrado em tradução

Mobilidade docente
e
discente
e
pesquisa
Acordo de 2010 em
vigor

- Mobilidade de docentes
- Desenho do Mestrado de Francês a distância

Docentes

Acordo de 2009 em
vigor

Mobilidade docente e discente e pesquisa

Estudantes (mestrandos) e
docentes

Acordo de 2014 em
vigor

Mobilidade docente e discente e pesquisa

Acordo de 2011 em
vigor

Estudantes e docentes

Apoio em Material didactico e em eventos
cientifico-culturais

Mestrandos e docentes

Acordo de 2015 em
vigor

Envio de docentes intérpretes para a
leccionação, supervisão dos mestrandos,
participação nos júris de defesa; estágios e
formação de formadores
Formação de formadores; Compra de
materiais; Estágios dos mestrandos e bolsas
para os mestrandos

Docentes

Acordo de 2015 em
vigor

Formação de docentes em linguística Bantu e
Cursos de português oferecido no Malawi

Docentes

Acordo de 2017 em
vigor

Estágios para os doutorandos; oferta de
material didáctico por parte de Limpopo para o
ensino das línguas Bantu em Moçambique
Oferta de livros; oferta de fundos para a criação
do Mestrado a Distância e Compra de materiais
par o Campus Numérico; organização da
semana da francofonia; Estágios de
capacitação na França e bolsas de estudos
- Participação conjunta num Projecto da
UNESCO (Línguas de Herança)

Estudantes (mestrandos)

Docentes e estudantes

Acordo de 2017 em
vigor

Docentes

- 2018 um adenda
ao Protocolo

