CONVÊNIOS INTERNACIONAIS

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de
Uberlândia, completou, no início de 2014, 25 anos de existência. Ao longo destas
duas décadas e meia, contribuímos efetivamente para a elaboração de mais 600
trabalhos, entre teses e dissertações, além de centenas de livros, capítulos de
livros, artigos publicados em periódicos científicos e relatórios de pesquisas,
rompendo fronteiras locais e contribuindo para a consolidação de intercâmbios
interinstitucionais e internacionais no processo de produção e difusão do
conhecimento.
Neste percurso, docentes e discentes do PPGED/UFU, têm participado de
diferentes ações que possibilitam a internacionalização do Programa as quais se
materializam por meio de diferentes modalidades, tais como: mobilidade
docente e mobilidade discente por meio de estágio pós-doutoral e doutorado
sanduíche respectivamente, participações como professor visitante em
universidades estrangeiras, publicações conjuntas, realização de simpósios
internacionais, dentre outras ações. Destarte, tem sido crescente também o
fluxo de demandas de doutorandos de diferentes países da América Latina,
Caribe e África para realização de doutoramento no âmbito do PPGED/UFU.
Temos convicção que os intercâmbios acadêmicos interinstitucionais e
internacionais com realidades distintas contribuem para o alargamento de
experiências multiculturais, potencializam a ampliação de ângulos de análises à
formação acadêmica, em um processo de mútuo aprendizado. Assim, contamos
atualmente com trabalhos conjuntos entre as seguintes redes de pesquisadores
e instituições:

ARGENTINA:

- Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política
educativa (ReLepe)

- Red Latino-americana de Estudios sobre Trabajo Docente (Rede ESTRADO)

BOLÍVIA:

Universidad Mayor de San Simón – Cochabamba

CHILE:

- Universidade de Santiago de Chile.
- Católica Valparaiso Chile.

CUBA:
- Instituto Superior Pedagógico de Sancti Spiritus.
- Faculdade de Psicologia da Universidade da Havana.
- Centro de Referencia para la Educación Avanzada (CREA).

ESPANHA:

- Universidade de Granada.
- Universidade de Barcelona.
- Universidade de Sevilha.
- Asociación Universitaria del profesorado de didáctica de las Ciencias Sociales
(AUPDCS), Red Iberoamericana en Didáctica de las Ciencias Sociales
- Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - GREDICS UAB
Barcelona

FRANÇA:
-

- Université Paris IV - Sorbonne

-

- École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines) Lyon-France

-

Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris

MÉXICO:

- Universidade Autônoma de Puebla
- Universidad Tangamanga
- Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional A. C (CEIDE)
- Centro de Referência para a Educação Avançada - Universidad Tangamanga

MOÇAMBIQUE:
Universidade São Tomás de Moçambique

PORTUGAL:

- Universidade do Minho
- Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de
Lisboa

Russia:
- Universidade Estatal de Moscou
- Academia de Ciência da Russia
- Universidade Internacional da Natureza, Sociedade e Homem de Dubna

PROJETOS DE PESQUISA:

Trabalho docente, formação discente e avaliação sistêmica no âmbito das
reformas do ensino médio no Brasil e na França: vozes e olhares dos sujeitos da
educação

Pesquisadores Franceses: Clemens Zoebel (Université Paris VIII); Mariana Stelko
(Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris); Malek Bouyaia
(Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris).

Trabalho docente e gestão escolar no ensino médio: estudos históricos comparados
entre Brasil e Bolívia
Pesquisadora Boliviana: Tania Leda Gómez Aillon (Universidad Mayor de San
Simón - Cochabamba - Bolívia)

CONVÊNIOS

Convênio com o Programa de Pós-graduação CNPq/ Ministério de Ciência e
Tecnologia de Moçambique, 2014

Convênio com o Programa de Alianças para a Educação e Capacitação e
Organização dos Estados Americanos (PAEC/OEA) e o Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras (GCUB), 2014.

Além dos mencionados convênios e intercâmbios de trabalhos acima elencados,
a Diretoria de Relações Internacionais e Institucionais (DRII) promove o
intercâmbio científico, tecnológico, cultural, artístico e filosófico entre a UFU e
outras
instituições
nacionais
e
internacionais,
apoiando docentes,
pesquisadores e alunos de instituições estrangeiras em atividade na UFU, e da
UFU no exterior. Para tanto, veicula informações a respeito de oportunidades
acadêmicas nacionais e internacionais junto à comunidade universitária da UFU.

Confiram, abaixo, os convênios internacionais destinados à área de educação da
Universidade Federal de Uberlândia:

Centro de Investigaciones del Ozono/Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba
Pais: Cuba
Instituição: Centro de Investigaciones del Ozono/Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba
Duração: 07/04/2014
Área de Abrangência: Geral

Ações Previstas: a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnicos administrativos (os
intercâmbios deverão ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do
ano acadêmico que precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários
(cada ano, os estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do
programa de intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e
transferência de tecnologia). Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e Cuba; e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas; f)
organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras.
Centro Universitario de Sancti Spíritus
Pais: Cuba
Instituição: Centro Universitario de Sancti Spíritus
Duração: 4011/2016
Área de Abrangência: Contabilidade e Finanças, Educação, Engenharia de Informática, Engenharia
Industrial, Sociologia, Direito, Estudos Socioculturais, Comunicação Social e Agronomia.
Ações Previstas: a) intercâmbio de pesquisadores, professores e técnicos administrativos (os
intercâmbios deverão ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do
ano acadêmico que precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e estagiários
(cada ano, os estabelecimentos devem selecionar entre os seus alunos aqueles que participarão do
programa de intercâmbio - formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e
transferência de tecnologia). Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) desenvolvimento conjunto
de tarefas docentes e de pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum
(elaboração de projetos nas áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte
dos programas bilaterais e/ou multilaterais entre o Brasil e Cuba); e) troca de documentações e de
publicações científicas e técnicas; f) capacitação de servidores técnico-administrativos; g) organização de
conferências, seminários ou reuniões científicas definidos de comum acordo entre as duas Instituições; h)
supervisão conjunta de teses e participação em bancas examinadoras.

Heze University
Pais: China
Instituição: Heze University
Duração: 11/10/2015
Área de Abrangência:
Língua e Literatura Chinesa, Língua Inglesa, Música, Artes, Matemática e Matemática Aplicada, Física,
Biociência, Ciência da Informação Eletrônica e Tecnologia, Química, Psicologia, Educação Física, História,
Engenharia Química, Engenharia biológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Educação Ideológica
e Política, Administração Financeira, Medicina Veterinária, Administração de Logística, Administração de
Planejamento Urbano e Ambiental, Design Artístico, Nutrição, Ciência da Computação, Língua Japonesa,
Agronomia, Pedagogia, Jornalismo.
Ações Previstas:

Programa de cursos de graduação conjuntos, intercâmbio de acadêmicos e professores, programa de
intercambio estudantil internacional, recrutamento de instrutores de língua.

Instituto Politécnico Castelo Branco
Pais: Portugal
Instituição: Instituto Politécnico Castelo Branco
Duração: 26/06/2017
Área de Abrangência:
Animação Cultural , Música, Design de Comunicação e Produção Audiovisual, Design de Interiores e
Equipamento, Design de Moda e Têxtil, Enfermagem Veterinária, Nutrição Humana e Qualidade Alimentar,
Engenharia Biomédica e Alimentar, Biologia Aplicada, Agronomia, Contabilidade e Gestão Financeira,
Gestão de Recursos Humanos, Secretariado, Solicitadoria, Educação Básica, Engenharia Industrial,
Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações, Engenharia Informática, Tecnologias da Informação e
Multimídia, Engenharia Civil, Engenharia de Proteção Civil, Engenharia das Energias Renováveis,
Enfermagem, Cardiopneumologia, Análises Clínicas e de Saúde Pública, Radiologia, Fisioterapia, Serviço
Social, Gestão Hoteleira, Gestão Turística, Esporte e Atividade Física.
Ações Previstas:
Apoiar o Intercâmbio de pesquisadores, professores e de técnicos-administrativos entre as duas
instituições ; Apoiar o intercâmbio de estudantes e de estagiários entre as duas Instituições ; Apoiar o
desenvolvimento missões de ensino e pesquisa ; Apoiar a troca de documentações e de publicações
científicas e técnicas entre as duas Instituições ; Organizar colóquios, seminários ou reuniões de caráter
científico definido de comum acordo entre as duas Instituições;

Instituto Politécnico de Coimbra
Pais: Portugal
Instituição: Instituto Politécnico de Coimbra
Duração: 17/03/2016
Área de Abrangência:
Agricultura Biológica, Biotecnologia, Ecoturismo, Engenharia Agro-Pecuária, Engenharia Alimentar,
Engenharia do Ambiente, Engenharia dos Recursos Florestais, Animação Socioeducativa, Animação
Socioeducativa (Regime pós-laboral), Arte e Design, Comunicação e Design Multimédia, Comunicação
Organizacional, Comunicação Organizacional (Regime pós-laboral), Comunicação Social, Desporto e Lazer,
Educação Básica, Gerontologia Social, Língua Gestual Portuguesa, Música, Teatro e Educação, Turismo,
Turismo (Regime pós-laboral), Administração e Finanças
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes farão objeto de uma convenção específica em que serão

descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e Portugal); e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras.

Instituto Politécnico de Santarém
Pais: Portugal
Instituição: Instituto Politécnico de Santarém
Duração: 13/09/2015
Área de Abrangência:
Engenharia da Produção Animal, Engenharia Alimentar, Engenharia Agronômica, Engenharia do
Ambiente, Animação Cultural e Educação Comunitária, Artes Plásticas e Multimídia, Educação e
Comunicação Multimídia, Educação Social, Educação Básica, Nutrição Humana e Qualidade Alimentar,
Gestão de Empresas, Informática, Administração Pública, Contabilidade, Marketing e Publicidade, Condição
Física e Saúde no Esporte, Esporte de Natureza e Turismo Ativo, Treino Esportivo, Psicologia do Esporte e
do Exercício, Gestão das Organizações Esportivas, Enfermagem.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes farão objeto de uma convenção específica em que serão
descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e Portugal); e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras.
Instituto Politécnico de Setúbal
Pais: Portugal
Instituição: Instituto Politécnico de Setúbal
Duração: 03/08/2017
Área de Abrangência:
Engenharia Biomédica; Engenharia do Ambiente; Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação;
Engenharia Electrotécnica e de Computadores; Engenharia Mecânica; Tecnologia e Gestão Industrial;
Animação e Intervenção Sociocultural; Comunicação Social; Desporto; Educação Básica; Promoção
Artística e Patrimônio; Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa; Língua Gestual
Portuguesa; Contabilidade e Finanças; Gestão da Distribuição e da Logística; Gestão de Recursos

Humanos; Gestão de Sistemas de Informação; Marketing; Engenharia Civil; Gestão de Construção;
Engenharia Química; Enfermagem; Fisioterapia e Terapia da Fala.
Ações Previstas:
a) Intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) Intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes estagifarão objeto de uma convenção específica em que
serão descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com
uma antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) Missões de ensino e
pesquisa; d) Desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e Portugal); e) Troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) Organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) Co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras
Instituto Superior de Arte
Pais: Cuba
Instituição: Instituto Superior de Arte
Duração: 14/09/2014
Área de Abrangência:
Artes Plásticas, Arte Teatral, Arte Danzario, Artes dos Meios de Comunicação Audiovisual, Dança, Estudos
Cubanos, Filosofia e Estética, Letras, Pedagogia e Psicologia e Música.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnicos administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma antecedência mínima
de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e pesquisa; d)
desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas áreas das
relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e Cuba; e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas; f)
capacitação de servidores técnico-administrativos; g) organização de colóquios, seminários ou reuniões de
caráter científico definidos de comum acordo entre as duas Instituições; h) co-orientação de teses e
participação em bancas examinadoras.
La Haute Ecole Pédagogique des Cantons de Berne, Jura et Neuchâtel
Pais: Suiça
Instituição: La Haute Ecole Pédagogique des Cantons de Berne, Jura et Neuchâtel
Duração:
25/04/2017
Área de Abrangência:

Formação pré-escolar e primária Ensino Secundarista Ensino Secundarista e da Maturidade Mestrado em
Ensino Especializado Mestrado em Estudos Avançados em Supervisão Formação complementar: Ensino do
Grau Primário
Ações Previstas:
a)Intercâmbiode professores, investigadores e peritos; b) ações comuns de pesquisa, publicações,
organização de simpósio e seminários; c)projetos conjuntos de pesquisa e de ensino d)troca de
documentação técninca-cinetífica e de materias pedagógicos; d)intercâmbio de estudantes(ou
estagiários)em nível avançado; e)organização de estágios de formação e de aperfeiçoamento.
MacEwan University
Pais: Canadá
Instituição: MacEwan University
Duração: 27/06/2017
Área de Abrangência:
Contabilidade e Mensuração Estratégica, Acupuntura, Administração de Artes e Cultura, Administração
Ásia-Pacífico, Administração de Negócios Aplicada, Administração de Serviços Humanos, Artes, Crianças e
Cuidados da Juventude, Educação, Música, Educação Física, Ciência, Ciência em Engenharia, Ciência em
Enfermagem, Design, Estudos das Deficiências, Inglês como Segunda Língua, Administração de Recursos
Humanos, Seguro e Gestão de Riscos, Assistência Legal, Estudos de Gestão, Massagem Terápica, Polícia e
Investigações, Enfermagem Psiquiátrica, Trabalho Social, Necessidades Especiais Educacionais, Artes
Teatrais, Produção Teatral, Assistência Terápica, , Turismo.
Ações Previstas:
Oportunidade de estudo para estudantes; Troca de professores,funcionários e estudantes; Oportunidades
de ensino pessoal administrativo e de ensino; Assistência recíproca para professores visitantes e
funcionários conforme requerido para a execução de projetos; projetos cojuntos que forem financiados
externamente; Outras parcerias do tipo que foremem benefício mútuo das partes;
Saint Mary's University
Pais: Canadá
Instituição: Saint Mary's University
Duração: 05/12/2016
Área de Abrangência:
Contabilidade, Ciências Aplicadas, Antropologia, Estudos Asiáticos, Astrofísica, Astronomia, Estudos da
Costa Atlântica do Canadá , Biologia, Química, Estudos Chineses, História Clássica, Computação e Sistemas
de informação, Ciência da Computação, Criminologia, Economia, Educação, Engenharias, Inglês,
Empreendedorismo, Ciência do meio ambiente, Finanças, ciência Forense , Francês, Geografia, Geologia,
Estudos Alemães, Estudos Hispânicos, História , Recursos Humanos , Relações Internacionais , Estudos
Irlandeses, Estudos Japoneses, Linguística, Administração, Marketing , Matemática , Filosofia , Física,
Ciências Politicas, Psicologia, Estudos Religiosos
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de

intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes farão objeto de uma convenção específica em que serão
descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e Canadá); e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras.
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Pais: Alemanha
Instituição: Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Duração: 15/03/2017
Área de Abrangência:
Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Biológica, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Química, Teatro,
Letras, Ciências da Computação, Geografia, Matemática, Educação (Pedagogia), Artes, Nutrição, Física,
Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica, Farmácia, Filosofia, Psicologia, Ciências Sociais, Educação
Física, Engenharia Ambiental, Administração, Engenharia Mecânica e História.
Ações Previstas:
a) Intercâmbio de docentes e pesquisadores; b) Desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; c)
Desenvolvimento de programas de ensino e extensão conjuntos; d)Promoção de eventos científicos e
culturais; e) Intercâmbio de informação e de publicações acadêmicas; f)Intercâmbio de estudantes; g)
Criação de diploma conjunto; h) Co-tutela de teses e dissertações.

The University of Texas at El Paso
Pais: Estados Unidos
Instituição: The University of Texas at El Paso
Duração: 20/11/2017
Área de Abrangência:
Contabilidade, Sistemas de Informação, Economia, Finanças, Análise Financeira, Administração,
Empreendedorismo, Gestão Geral, Gestão RH, Gestão em Marketing, Operações e Gerenciamento da
Cadeia de Abastecimento, Negócios, Negócios Internacionais, Engenharia Civil, Ciência da Computação,
Engenharia Elétrica e da Computação, Engenharia Industrial, de Produção e de Sistema, Engenharia
Mecânica, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Enfermagem, Educação, Educação Administrativa,
Liderança Educacional e Administração, Psicologia Educativa e Servições Especiais, Ciência Biológica,
Bioinformática, Química, Ciência Computacional, Ciência Forense, Ciência Geológica, Ciência Matemática,
Física, Ciência de Materiais e Engenharia, Ciência Ambiental, Mestrado de Artes Ações Previstas:
a) promover mobilidade institucional através de convites ao corpo docente e staff da instituição parceira
para participar de uma variedade de atividades de ensino e/ou pesquisa e desenvolvimento professional;
b) receber estudantes de graduação e pós-graduação da instituição parceira para períodos de estudos
e/ou pesquisa; c) organizar simpósios, conferências, minicursos e reuniões relacionados à temas de
pesquisa; d) realizar pesquisas conjuntas e programas de educação contínua; e) intercâmbio de

informações relativas ao desenvolvimento do ensino, desenvolvimento do estudante e da pesquisa em
cada instituição.
Universidad Austral de Chile
Pais: Chile
Instituição: Universidad Austral de Chile
Duração: 19/07/2018
Área de Abrangência:
Administração de Empresas de Turismo, Agronomia, Antropologia, Arquitetura, Auditoria, Bacharelado em
Ciências e Recursos Naturais, Bacharelado em Ciências da Engenharia, Biologia Marinha, Bioquímica,
Cinesiologia, Direito, Enfermagem, Engenharia da Terra, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil
Acústica, Engenharia Civil Eletrônica, Engenharia Civil em Informática, Engenharia Civil em Obras Civis,
Engenharia Civil Industrial, Engenharia Civil Mecânica, Engenharia Comercial, Engenharia em Conservação
de Recursos Naturais, Engenharia em Construção, Engenharia Florestal, Engenharia Naval, Geografia,
Geologia, Jornalismo, Licenciatura em Ciências, Medicina, Medicina Veterinária, Obstetrícia e Puericultura,
Odontologia, Pedagogia em Comunicação em Língua Inglesa, Pedagogia em Educação Física, Esportes e
Recreação, Pedagogia em História e Ciências Sociais, Pedagogia em Linguagem e Comunicação, Química e
Farmácia, Tecnologia Médica, Terapia Ocupacional
Ações Previstas:
Prestar reciprocamente assessoria e apoio científico e cultural ao intercâmbio de pessoal docente e de
estudantes, conforme programas anuais previamente estabelecidos, aceitando-se, também, de acordo
com as intenções e regulamentações de cada instituição, a mobilidade discente e docente, quando
departamentos e/ou programas das duas instituições estiverem de acordo; Propor e desenvolver projetos
de pesquisa conjunta, de tal forma que se obtenha uma efetiva complementação dos recursos humanos,
materiais e de informações disponíveis. Desenvolver formas e ações de cooperação em outras áreas de
interesse mútuo, tais como realização de congressos, atividades de cooperação técnica, transferência de
tecnologia, etc; Para a realização dos programas de intercâmbio de docentes, de estudantes e para o
desenvolvimento de projetos de pesquisa e de cooperação técnica, as partes buscarão, junto a agências
nacionais e internacionais, em forma conjunta ou independente, os recursos financeiros necessários;
Universidad de Huelva
Pais: Espanha
Instituição: Universidad de Huelva
Duração: 30/05/2015
Área de Abrangência:
Ciências ambientais, Geologia, Química, História, Estudos Ingleses, Educação Social, Educação Infantil,
Educação Primária, Psicologia, Ciências da Atividade Física e do Esporte, Administração e Direção de
Empresas, Finanças e Contabilidade, Turismo, Direito, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica Industrial, Engenharia Energética, Engenharia de Exploração de Minas e Recursos
Energéticos, Engenharia Florestal e do Meio Ambiente, Engenharia Informática, Engenharia Mecânica,
Engenharia Química Industrial, Enfermagem, Relações Laborais e Recursos Humanos e Trabalho Social.
Ações Previstas:
a) Intercâmbios de professores e alunos; b) Desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão
universitária; c) Colaboração em atividades docentes, de difusão cultural e em projetos de pesquisa para
fortalecer as relações e obter o máximo rendimento dos recursos humanos e materiais; d) Informações
sobre planos de estudos, administração acadêmica e planejamento docente; e) Intercâmbio de material

bibliográfico e didático; f) Permanência de docentes e pesquisadores por períodos determinados com o
propósito de proferir conferências, participar de cursos e desenvolver programas de docência comum; g)
Realização conjunta de estudos e projetos de pesquisa em temas de interesse comum; h) Assistência de
graduados em programas de pós-graduação; i) Participação de estudantes em programas
complementares; j) Organização de atividades de pós-graduação e de extensão universitária sobre temas
de interesse comum.
Universidad de los Andes
Pais: Venezuela
Instituição: Universidad de Los Andes
Duração: 18/03/2017
Área de Abrangência:
Arquitetura, Desenho Industrial, Artes Visuais, Desenho Gráfico, Música, Matemática, Biologia, Física,
Química, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Geografia, Engenharia Florestal, Direito, Ciência
Política, Farmácia, Letras, História, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia
Química, Engenharia de Sistemas, Engenharia Agrícola, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia,
Comunicação Social e Pedagogia.
Ações Previstas:
a) Intercâmbio de informação concernente aos projetos de pesquisa, de estudo de administração e
planejamento docente; b) Intercâmbio de material didático, bibliográfico e de publicações; c) Intercãmbio
de professores e especialistas, com o propósito de ministrar conferencias, participar em cursos e/ou
desenvolver programas de docência comum; d)Realização de Projetos de Pesquisa conjuntos, podendo em
tais casos recorrer a fontes de financiamento externo, para o desenvolvimento dos referidos Projetos, com
prévio acordo entre as partes; e)Partipação em Projetos de Pesquisa que a contraparte tenha em
execução; f) Assistência a graduados para o curso de mestrado, especialização, doutorado ou programas
de extensão profissional; g)Promover a participação de estudantes de graduação e pós-graduação em
seminários e outros programas de intercâmbio h) organizar conferências, seminários ou cursos sobre
temas de interesse para as partes; i) Todas aquelas atividades que possam ser consideradas articuladoras
e relevantes para o desenvolvimento dos objetivos deste convênio.
Universidad de Salamanca
Pais: Espanha
Instituição: Universidad de Salamanca
Duração: 18/03/2016
Área de Abrangência:
Administração e Direção de Empresas, Belas Artes, Biologia, Biotecnologia, Ciência Política e
Administração Pública, Ciências Ambientais, Comunicação Audiovisual, Criminologia, Direito, Economia,
Educação Social, Enfermagem, Estatística, Estudos Alemães, Estudos Franceses, Estudos Hebreus e
Aramaicos, Estudos Ingleses, Estudos Italianos, Estudos Portugueses e Brasileiros, Estudos Árabes e
Islâmicos, Farmácia, Filologia Clássica, Filologia Hispânica, Filosofia, Fisioterapia, Física, Geografia,
Geologia, Gestão de Pequenas e Médias Empresas, História, História da Arte, História e Ciências da
Música, Humanidades, Informação e Documentação, Engenharia de Agro alimentaria, Engenharia Agrícola,
Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica Industrial e Automática, Engenharia Elétrica, Engenharia
Geológica, Engenharia Geomática e Topográfica, Engenharia Informática, Engenharia Informática em
Sistemas de Informação, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Desenho e Tecnologia
Têxtil, Engenharia de Edificação, Engenharia da Tecnologia de Minas e Energia, Línguas Literaturas e
Culturas Românicas, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Primária, Matemática,

Medicina, Odontologia, Pedagogia, Piloto de Aviação Comercial e Operações Aéreas, Psicologia, Química,
Relações Trabalhistas e Recursos Humanos, Sociologia, Terapia Ocupacional, Trabalho Social, Tradução e
Interpretação, Turismo.
Ações Previstas:
Estabelecimento dos programas de mobilidade de pesquisadores, de docentes e estudantes, dentro do
marco das disposições vinculantes entre ambos os países, mas com a decidida intenção de suprir os
obstáculos acadêmicos, tanto materiais como formais, que impeçam a mobilidade ágil de universitários de
ambas as instituições; A realização de edições conjuntas de monografias históricas, linguísticas ou de
qualquer outro tipo que respondam ao interesse comum de ambas as instituições; A realização dos
projetos de pesquisa de acordo com as disponibilidades orçamentárias, em qualquer ramo de interesse
comum a ambas as instituições; A criação e organização de atividades docentes coordenadas; A
organização de debates internacionais; A adesão às atividades do Campus de Excelência Internacional
“StudiiSalamantini”.
Universidad de Tangamanga
Pais: México
Instituição: Universidad Tangamanga
Duração: 8/5/2018
Área de Abrangência:
Enfermagem; Psicologia; Pedagogia; Educação Física; Letras; Medicina; Engenharias Industrial,
Tecnologia da Informação e de Telecomunicações, Mecatrônica; Arquitetura; Design Gráfico; Direito;
Ciências Contábeis; Administração.
Ações Previstas: O intercâmbio de estudantes de Graduação e Pós-Graduação; • A realização de
projetos conjuntos de investigação; • A preparação conjunta de titulações; • O intercâmbio de docentes e
gestores para compartilhar experiências de docência e gestão; • Outras atividades de promoção cultural.

Universidad del Valle
Pais: Colômbia
Instituição: Universidad del Valle
Duração: 30/06/2015

Área de Abrangência:
Arquitetura, Arte Dramática, Jornalismo, Desenho Gráfico, Desenho Industrial, Artes Visuais, Música,
Administração, Comércio Exterior, Biologia, Física, Matemática, Química, Economia, Sociologia, Geografia,
Historia, Ciências Sociais, Filosofia, Letras, Literatura, Estatística, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil,
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Materiais, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia
Sanitária e Ambiental, Engenharia Topográfica, Engenharia de Alimentos, Engenharia em Ecologia e
Manejo Ambiental, Engenharia em Eletrônica, Tecnologia em Sistemas de Informação, Enfermagem,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Terapia Ocupacional, Pedagogia e Psicologia.
Ações Previstas:

A cooperação entre as universidades se desenvolverá principalmente através de: a) intercâmbio de
pesquisadores, professores e técnico-administrativos (os intercâmbios devem ser planejados de acordo
com o calendário elaborado conjuntamente durante o ano anterior ao programa de intercâmbio
acadêmico); b) intercâmbio de estudantes e estagiários (cada ano, os estabelecimentos devem elegir
entre seus alunos, os que participarão do programa de intercâmbio – formação inicial e contínua,
programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência de tecnologia). Os dossiês serão enviados à
universidade receptora com uma antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do
intercâmbio; c)tarefas docentes e de pesquisa; d)desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse
comum (elaboração de projetos nas áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer
parte dos programas bilaterais e/ou multilaterais entre a Colômbia e o Brasil); e)intercâmbio de
documentação e publicações científicas e técnicas; f) organização de conferências, seminários e reuniões
científicas, assim como definidos em comum acordo entre as duas instituições; g) a supervisão conjunta
de teses e participação em bancas examinadoras.
Universidad Industrial de Santander
Pais: Colômbia
Instituição: Universidad Industrial de Santander
Duração: Tempo Indeterminado
Área de Abrangência:
Biologia, Física, Matemática, Química, Artes e Música, Direito e Ciência Política, Economia e
Administração, Pedagogia, Filosofia, História, Letras, Trabalho Social, Educação Física e Esportes, Desenho
Industrial, Estudos Industriais e Empresariais, Engenharia Elétrica, Electrônica e Telecomunicações,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Sistemas e Informática, Engenharia Civil, Geologia, Engenharia
Metalúrgica e Ciência de Materiais, Engenharia de Petróleos, Engenharia Química, Bacteriologia e
Laboratório Clínico, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Dietética.
Ações Previstas:
a) Intercâmbio de pesquisadores e docentes, dentro de projetos específicos, nas áreas de
desenvolvimento científico, tecnológico e de ensino; b) Desenvolvimento de projetos de pesquisa em
conjunto; c) Colocar recursos de laboratório, de computação e de biblioteca, existentes nas duas
instituições a disposição das atividades previstas no convênio; d) No caso de pesquisas científicas ou
tecnológicas realizadas conjuntamente impliquem publicações em revistas, em participação em congressos
ou seminários, serão mencionados explicitamente ambas as instituições; e) Intercâmbio de documentação
técnica e científica concernente a trabalhos desenvolvidos nas duas instituições; f) Intercâmbio de
docentes e de alunos para cursar pós-graduação em áreas de interesse; g) Busca de financiamento para a
implementação e manutenção efetiva das atividades previstas, nos organismos financiadores do Brasil, da
Colômbia e internacionais; h) Caso surjam conhecimentos novos, tecnologias e inventos, sujeitos à
legislação relativa à propriedade industrial, as partes signatárias deverão formalizar ajuste específico,
sobre o aproveitamento dos inventos.
Universidad Nacional de Cuyo
Pais: Argentina
Instituição: Universidad Nacional de Cuyo
Duração: 09/08/2016
Área de Abrangência:
Faculdade de Filosofia e Letras, Faculdade de Ciências Políticas e Sociais , Faculdade de Direito,
Faculdade de Artes e Desenho, Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Odontologia, Faculdade de

Ciências Agrárias, Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Engenharia , Faculdade de Educação
Elementar e Especial e Faculdade de Ciências Aplicadas a Indústria e Instituto Balseiro.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, professores e técnicos administrativos (os intercâmbios deverão ser
programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e estagiários (cada ano, os
estabelecimentos devem selecionar entre os seus alunos aqueles que participarão do programa de
intercâmbio - formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência de
tecnologia). Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma antecedência mínima de
seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) desenvolvimento conjunto de tarefas docentes e de
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e a Argentina); e) troca de documentações e de publicações científicas e
técnicas; f) capacitação de servidores técnico-administrativos; g) organização de conferências, seminários
ou reuniões científicas definidos de comum acordo entre as duas Instituições; h) supervisão conjunta de
teses e participação em bancas examinadoras.
Universidad Nacional de La Plata
Pais: Argentina
Instituição: Universidad Nacional de La Plata
Duração: 02/12/2016
Área de Abrangência:
Arquitetura, Comunicação Audiovisual, Desenho Multimídia, Desenho Industrial, Música, Artes Visuais,
Artes Plásticas, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Geofísica, Astronomia, Contadoria Pública,
Administração, Economia, Turismo, Cooperativismo, Bioquímica, Farmácia, Biotecnologia e Biologia
Molecular, Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Física, Física Médica, Matemática, Ótica ocular e
Optometria, Química, Química e Tecnologia Ambiental, Direito, Procuradoria, Fonoaudiologia, Obstetrícia,
Medicina, Enfermagem, Antropologia, Biologia, Geologia, Geoquímica, Veterinária, Microbiologia Clínica e
Industrial, Bibliotecologia, Ciências da Educação, Educação Física, Filosofia, Francês, Geografia, História,
Inglês, Letras, Sociologia, Informática, Sistema, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletromecânica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia
Hidráulica, Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia da Computação,
Odontologia, Comunicação Social, Psicologia, Técnico Superior Universitário em Jornalismo Esportivo,
Trabalho Social.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, professores e técnicos administrativos (os intercâmbios deverão ser
programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e estagiários (cada ano, os
estabelecimentos devem selecionar entre os seus alunos aqueles que participarão do programa de
intercâmbio - formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência de
tecnologia). Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma antecedência mínima de
seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) desenvolvimento conjunto de tarefas docentes e de
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e a Argentina); e) troca de documentações e de publicações científicas e
técnicas; f) capacitação de servidores técnico-administrativos; g) organização de conferências, seminários
ou reuniões científicas definidos de comum acordo entre as duas Instituições; h) supervisão conjunta de
teses e participação em bancas examinadoras.

Universidad Nacional de Tucumán
Pais: Argentina
Instituição: Universidad Nacional de Tucumán
Duração: 08/09/2016
Área de Abrangência:
Agronomia, Zootecnia, Veterinária, Arquitetura, Dança, Design de interiores, Artes Plásticas, Teatro ,
Musica(técnico Luthier ) , Bioquímica, Farmácia , Biotecnologia , Química , Contábeis , Administração ,
Economia , Topografia , “Ingeniero Azucarero” , engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia da Computação, Engenharia de desenvolvimento e Geofísica,
Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Química , Física , Informática , Matemática ,
Arqueologia, Geologia , Ciência Biológica , Advocacia , “Escribano” , “Procurador” , Educação física,
Cinematografia , Televisão , Ciência da Comunicação, Filosofia, Geografia , Historia , Letras, Trabalho
Social, Ciência da educação , Fisioterapia, Odontologia, Psicologia , Medicina
Ações Previstas:
Intercâmbio de pesquisadores,professores, técnicos administrativos, estudantes e estagiários;
Desenvolvimento de tarefas docentes e de pesquisa; Supervisão conjunta de teses e participação em
bancas examinadoras; Organização de conferências, seminários ou reuniões científicas definidos de
comum acordo entre as duas Instituições;
Universidade da Coruña
Pais: Espanha
Instituição: Universidade de Coruña
Duração: 02/04/2017
Área de Abrangência:
Engenharia Mecânica, Engenharia Naval e Oceânica, Engenharia em Tecnologias Industriais, Engenharia
Náutica e Transporte Marítimo, Engenharia Informática, Engenharia de Obras Públicas, Química, Biologia,
Comunicação Audiovisual, Pedagogia, Terapia Ocupacional, Educação Física, Administração e gestão de
empresas, Ciências empresariais e turismo, Economia, Direito, Letras, Informação e documentação,
Engenharia Industrial e desenvolvimento de produto, Arquitetura naval, Enfermagem, Fisioterapia,
Arquitetura, tecnologia de engenharia civil, Engenharia marinha, Engenharia de edificação, Engenharia
eletrônica industrial e automática, Engenharia Elétrica, recursos humanos
Ações Previstas:
a) Facilitar o intercâmbio por tempo limitado de estudantes, professores e investigadores. b) Favorecer a
participação em projetos, programas de investigação e desenvolvimentos bilaterais ou multilaterais. c)
Cooperar em programas de formação de pesquisadores e técnicos. d) Assessoramento mútuo em
questões relacionais com a atividade de ambas as instituições. e) Intercâmbio recíproco de livros,
publicações e outros materiais de investigação e docência, sempre que não haja compromissos anteriores
que os impeçam. f) Outras atividades que sejam consideradas de interesse mútuo, dentro da
disponibilidade das partes e das atividades que constituem o objetivo do presente Acordo.
Universidade de Aveiro / Portugal
Pais: Portugal
Instituição: Universidade de Aveiro
Duração: 24/04/2017

Área de Abrangência:
Administração Pública, Biologia, Biologia e Geologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Biomédicas,
Ciências do Mar, Comércio, Contabilidade, Design, Economia, Educação Básica, Enfermagem, Engenharia
Civil, Engenharia de Computadores e Telemática, Engenharia de Materiais, Engenharia do Ambiente,
Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Electrotécnica,
Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Física, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica,
Engenharia Química, Finanças, Física, Fisioterapia, Gerontologia, Gestão, Gestão da Qualidade, Gestão
Pública e Autárquica, Línguas e Estudos Editoriais, Línguas e Relações Empresariais, Línguas, literaturas e
culturas, Marketing, Matemática, Medicina, Meteorologia, oceanografia e geofísica, Música, Novas
Tecnologias da Comunicação, Psicologia, Química, Radiologia, Tecnologia e Design de Produto,
Tecnologias da Informação, Tecnologias e Sistemas de Informação, Terapia da fala, Tradução e Turismo.
Ações Previstas:
a) O intercâmbio pedagógico e científico de docentes, investigadores e estudantes em programas
conjuntos de lecionação e formação graduada e pós-graduada; b) A organização de iniciativas de
dinamização académica, cultural e científica, designadamente através da realização conjunta de
seminários, conferências e/ou outros encontros; c) A elaboração e desenvolvimento conjunto de atividades
de pesquisa e projetos de investigação; d) Outras atividades consideradas de interesse mútuo.
Universidade de Cabo Verde
Pais: Cabo Verde
Instituição:
Universidade de Cabo Verde
Duração: 13/05/2018
Área de Abrangência:
Engenharia Civil, Engenharia Informática e de Computadores , Engenharia Química e Biológica, Marinha e
Pescas , Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Ciências Empresariais e Estudos Ingleses,
Estudos Franceses, Filosofia , História , Ciências da Educação, Biologia Ciências Sociais, Línguas,
Literaturas e Culturas , Estudos Cabo-verdianos e Portugueses, Enfermagem, Organizacionais, Relações
Públicas e Secretariado Executivo , Agronomia e Recursos Naturais.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes estagiários farão objeto de uma convenção específica em
que serão descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor
com uma antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de
ensino e pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos
nas áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais
e/ou multilaterais entre o Brasil e Cabo Verde); e) troca de documentações e de publicações científicas e
técnicas; f) organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum
acordo entre as duas Instituições; g) co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras.
Universidade de Coimbra
Pais: Portugal

Instituição: Universidade de Coimbra
Duração: 30/03/2017
Área de Abrangência:
Letras, Direito, Medicina, Ciência e Tecnologia (Antropologia, Biologia, Bioquímica, Design e Multimédia,
Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Física, Engenharia Informática, Física, Geologia, Matemática,
Química e Química Industrial), Farmácia, Economia, Psicologia e Ciência da Educação, Ciência do Desporto
e Educação Física.
Ações Previstas:
a) Intercâmbio de estudantes b) Intercâmbio de membros do corpo docente e do quadro técnico de nível
superior c) Participação em seminários e encontros académicos d) Elaboração de actividades conjuntas de
pesquisa e) Actividades de intercâmbio cultural f) Participação conjunta em cursos internacionais g) Outras
actividades consideradas de interesse mútuo
Universidade de Lisboa
Pais: Portugal
Instituição: Universidade de Lisboa
Duração: 24/01/2019
Área de Abrangência:
Administração Pública; Administração Pública e Políticas do Território; Antropologia; Arqueologia;
Arquitetura; Arquitetura Paisagística; Arte Multimídia; Artes e Humanidades; Biologia; Biologia;
Bioquímica; Ciência Política; Ciências da Arte e do Patrimônio; Ciências da Comunicação; Ciências da
Cultura; Ciências da Educação; Ciências da Linguagem; Ciências da Saúde; Ciências da Saúde Animal;
Ciências do Desporto; Ciências Psicológicas; Ciências Sociais; Dança; Desenho; Design; Design de
Comunicação; Design de Equipamento; Design de Moda; Direito; Economia; Engenharia Aeroespacial;
Engenharia Agronômica; Engenharia Alimentar; Engenharia Biológica; Engenharia Biomédica; Engenharia
Civil; Engenharia de Materiais; Engenharia de Telecomunicações e Informática; Engenharia do Ambiente;
Engenharia do Ambiente; Engenharia e Arquitetura Naval; Engenharia e Gestão Industrial; Engenharia
Eletrônica; Engenharia Eletrotécnica e de Computadores; Engenharia Física Tecnológica; Engenharia
Florestal e dos Recursos Naturais; Engenharia Geográfica; Engenharia Geológica e de Minas; Engenharia
Informática; Engenharia Informática e de Computadores; Engenharia Mecânica; Engenharia Química;
Engenharia Zootécnica; Ergonomia; Escultura; Estatística Aplicada; Estudos Africanos; Estudos
Arquitetônicos; Estudos Artísticos; Estudos Clássicos; Estudos Eslavos; Estudos Europeus; Estudos Gerais;
Estudos Portugueses; Farmácia; Filosofia; Finanças; Física; Geografia; Geologia; Gestão Gestão de
Recursos Humanos; Gestão do Desporto; Higiene Oral; História; História da Arte; Línguas, Literatura e
Culturas; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Aplicada à Economia e à Gestão; Matemática
Aplicada e Computação; Medicina; Meteorologia, Oceanografia e Geofísica; Nutrição; Pintura; Planeamento
e Gestão do Território; Prótese Dentária; Química; Química Tecnológica; Reabilitação Psicomotora;
Relações Internacionais; Serviço Social; Sociologia; Tecnologias de Informação e Comunicação; Tradução.
Ações Previstas:
1. Intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2. Intercâmbio de estudantes de graduação e pósgraduação; 3. Desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; 4. Desenvolvimento de programas de
ensino e extensão conjuntos; 5. Promoção de eventos científicos (palestras e simpósios, congressos, etc);
6. Intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; 7. Outras ações de interesse comum.
Universidade de Santiago e Compostela
Pais: Espanha

Instituição: Universidade de Santiago e Compostela
Duração: 15/04/2015
Área de Abrangência:
Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia, Veterinária, Biologia, Física, Matemática, Química,
Administração, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito, Comunicação, Economia, Pedagogia, Psicologia,
jornalismo, Tradução, Letras, Agronomia, filosofia, História, Geografia, História da Arte
Ações Previstas:
a)Intercâmbio de professores, investigadores e estudantes; b) Formação de docentes e investigadores c)
Intercâmbio de informação e documentação; e) Cursos e graduação e pós-graduação; e) Realização de
seminários, conferências, colóquios, encontros, jornadas, etc.; f)Publicações e projetos científicos.
Universidade de Vigo
Pais: Espanha
Instituição: Universidade de Vigo
Duração: 16/11/2015
Área de Abrangência:
Biologia Funcional e Ciências da Saúde, Biologia Vegetal e Ciências do Solo, Bioquímica, Genética e
Imunológica, Ecologia e Biologia Animal, Estatística e Pesquisa Operativa, Matemática, Química Analítica e
Alimentar, Química Inorgânica, Geociências Marinhas e Ordenação do Território, Químico Física, Química
Orgânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos, Engenharia
Química, Engenharia dos Materiais, Mecânica Aplicada e Construção, Engenharia dos Recursos Naturais e
do Meio Ambiente, Engenharia de Sistemas e Automática, Física Aplicada, Tecnologia Eletrônica,
Engenharia Telemática, Teoria do Sinal e Comunicações, Informática, Análise e Intervenção
Psicosocioeducativa, Direito, Didática, Organização Escolar e Métodos de Pesquisa, Economia,
Administração de Empresas e Marketing, Psicologia Evolutiva e Comunicação, Sociologia, Ciência Política e
da Administração e Filosofia, Comunicação Audiovisual e Publicidade, Filosofia Inglesa, Francesa e Alemã,
História, Arte e Geografia, Escultura, Pintura, Língua Espanhola, Literatura Espanhola e Teoria da
Literatura, Tradução e Lingüística
Ações Previstas:
1. Desenvolvimento de projetos de pesquisa. 2. Organização e realização de todo tipo de atividades
acadêmicas, tais como cursos, conferências, simpósios ou seminários. 3. Apoio aos pesquisadores(as) e
estudantes. 4. Intercâmbio de publicações trabalhos de pesquisa e qualquer tipo de materiais acadêmicos
que resultem de interesse. 5. Intercâmbio e colaboração em todo tipo de projetos culturais de comum
interesse. 6. Quantas outras sejam consideradas de interesse mútuo, dentro das disponibilidades das
partes e segundo a legalidade estabelecida na normativa de contratação do setor público.
Universidade do Algarve
Pais: Portugal
Instituição: Universidade do Algarve
Área de Abrangência:
Artes, Literatura, História, Arqueologia, Artes Visuais, Design de Comunicação, Estudos Artísticos, Línguas
e Comunicação, “Patrimônio Cultural e Tradução e Interpretação Multimídia”, Engenharia Alimentar,
Engenharia Biológica, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente, Engenharia Elétrica e Eletrônica,
Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Informática, Engenharia Mecânica e Engenharia

Topográfica, Agronomia, Arquitetura, Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica, Biotecnologia e Ciências do
Mar, Ciências Sociais, da Educação e da Formação, Ciências da Comunicação, Ciências da Educação e da
Formação, Educação Física, Educação Básica, Educação Social, Psicologia, Sociologia, Análises Clínicas e
Saúde Pública, Ciências Biomédicas, Ciências Farmacêuticas, Dietética e Nutrição, Enfermagem, Farmácia,
Ortoprotesia, Radiologia, Terapia da Fala, Economia, Gestão e Turismo, Assessoria de Administração,
Economia, Gestão, Gestão de Empresas, Gestão Hoteleira, Informação e Animação Turística, Marketing e
Turismo
Ações Previstas:
a) A UFU e a UALG celebram este Convênio com o objetivo de exercerem reciprocamente intercâmbio,
informação científica, pedagógica, tecnológica e criação de novas tecnologias em todos os campos em que
suas atividades se desenvolvam especialmente em todos os campos de atuação Universitária. b) O
intercâmbio terá como finalidade a formação de recursos humanos, capacitando profissionais e estudantes
em tecnologias desenvolvidas nos Laboratórios das instituições convenentes.
Universidade do Minho
Pais: Portugal
Instituição: Universidade do Minho
Duração: 12/04/2017
Área de Abrangência:
Administração Pública, Arqueologia, Arquitetura, Biologia Aplicada, Biologia - Geologia, Bioquímica,
Ciências do Ambiente, Ciência Política, Ciências da Computação, Ciências da Comunicação, Contabilidade,
Design e Marketing de Moda, Direito, Economia, Educação, Educação Básica, Enfermagem, Engenharia
Biológica, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Comunicações, Engenharia Electrónica
Industrial e Computadores, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Informática, Engenharia de
Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia de Polímeros, Engenharia Têxtil, Estatística Aplicada, Estudos
Culturais, Estudos Portugueses e Lusófonos, Física, Física e Química, Geografia e Planeamento, Geologia,
Gestão, História, Línguas Aplicadas, Línguas e Culturas Orientais, Línguas e Literaturas Europeias,
Marketing, Matemática, Medicina, Música, Negócios Internacionais, Optometria e Ciências da Visão,
Química, Psicologia, Relações Internacionais, Sociologia, Tecnologias e Sistemas de Informação.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes farão objeto de uma convenção específica em que serão
descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e Portugal); e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) capacitação de servidores técnico-administrativos; g) organização de conferências, seminários ou
reuniões científicas definidos de comum acordo entre as Instituições; h) supervisão conjunta de teses e
participação em bancas examinadoras.
Universidade Eduardo Mondlane
Pais: Moçambique
Instituição: Universidade Eduardo Mondlane

Duração: 29/08/2018
Área de Abrangência:
Administração Pública, Agro-Negócio, Agroprocessamento, Arquitetura e Planejamento Físico, Biologia
Aplicada, Biologia e Saúde, Biologia Marinha, Biologia Marinha Aquática e Costeira, Cartografia e Pesquisa
Geológica, Ciência Política, Ciências de Informação, Ciências de Informação Geográfica, Ciências do
Desporto (Desporto Adaptado e Saúde, Gestão Desportiva, Treino Desportivo), Comércio, Contabilidade e
Finanças, Direito, Comunicação e Engenharia Rural, Desenvolvimento e Educação de Infância, Economia,
Economia B223:F238Agrária, Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre, Educação Ambiental,
Engenharia Animal, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica
(Sistemas de Energia, Acionamentos elétricos), Engenharia Eletrônica (Comunicações, Controle e
Computação), Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica (Construção Mecânica e Termotecnia),
Engenharia Química, Engenharia Rural, Ensino de Línguas, Estatística, Finanças, Física, Geologia Aplicada,
Gestão, Gestão e Liderança, Gestão em Regime Pós Laboral, Gestão Hoteleira, Geografia, História,
Informática, Jornalismo, Linguística e Literatura, Matemática, Medicina, Meteorologia, Música,
Oceanografia, Organização e Gestão da Educação, Produção Pesqueira, Psicologia, Química, Química
Marinha, Teatro, Turismo
Ações Previstas:
a) O intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) O intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estagiários serão objeto de uma convenção específica onde estarão
descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) A constituição de missões
de ensino e pesquisa; d) O desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de
projetos nas áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas
bilaterais e/ou multilaterais entre o Brasil e Moçambique); e) A troca de documentações e de publicações
científicas e técnicas; f) A organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico, definidos
de comum acordo entre as duas Instituições; g) A co-orientação de teses e participação em bancas
examinadoras;
Universidade Pedagógica
Pais: Moçambique
Instituição: Universidade Pedagógica
Duração: 28/12/2017
Área de Abrangência:
Linguagem, Comunicação e Arte (inglês, francês e português), Sociologia e Antropologia, Filosofia,
Geografia, História, Ciências da Educação, Psicologia, Educação Física e Desporto, Biologia, Matemática,
Física e Química.
Ações Previstas:
a) O intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) O intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estagiários serão objeto de uma convenção específica onde estarão

descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) A constituição de missões
de ensino e pesquisa; d) O desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de
projetos nas áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas
bilaterais e/ou multilaterais entre o Brasil e Moçambique); e) A troca de documentações e de publicações
científicas e técnicas; f) A organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico, definidos
de comum acordo entre as duas Instituições; g) A co-orientação de teses e participação em bancas
examinadoras;
Università Degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Pais: Itália
Instituição: Università Degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Duração: 30/09/2018
Área de Abrangência:
Ciência Pedagógica, Ciência da Comunicação, Ciência da Educação e da Formação, Direito e Economia da
Empresa, Economia, Economia Empresarial, Economia e Negócios, Economia Global e Negócios, Educação
Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação,
Engenharia das Telecomunicações, Engenharia do Ambiente e do Território, Gestão da Engenharia, Letras,
Língua e Literatura Moderna, Língua e Literatura Moderna Europeia e Americana, Operador Legal para
Operações Complexas, Política Social e Serviço Social, Serviço Social, Teorias e Técnicas de Comunicação
e Informação.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de professores e pesquisadores; b) intercâmbio de estudantes; c) realização de encontros
de estudo, seminários e cursos nos temas previstos neste acordo; d) intercâmbio de programa de estudos,
de artigos científicos, de publicações regulares e de material didático.
Università degli studi di Firenze
Pais: Itália
Instituição: Università degli studi di Firenze
Área de Abrangência:
Ciências Agriculturais, Ciências Ambientais, Tecnologia do Alimento, Ciências da Fauna, Viticultura e
Enologia, Design Industrial, Arquitetura, Administração, Internacionalização e Administração da Qualidade,
Economia e Comércio, Estatística, Ciência Turística, Ciências Farmacêuticas Aplicadas, Serviços Legais,
Engenharia Civil, Engenharia para o ambiente, recursos e território, Engenharia Eletrônica e de
Telecomunicações, Engenharia Computacional, Engenharia Mecânica, Engenharia de Edifícios, História e
Conservação Arqueológica, Artes, Música e Entretenimento, Design e Administração de eventos de
negócios, artes e entretenimento, Filosofia, Letras Anciãs, Literatura Moderna, Línguas, Literatura e
Estudos Interculturais, Historia, Educação Física, Esporte e Saúde, Higiene Dental, Enfermagem,
Obstetrícia, Educação Vocacional, Fisioterapia, Oftalmologia, Medicina e Cirurgia, Ciências e Técnicas
Psicológicas, Ciências Sociais e Educação, Ciência da Infância, Ciências Biológicas, Química, Física e
Astrofísica, Ótica e Optometria, Informática, Ciências Naturais, Geologia, Matemática, Ciências Políticas,
Sociologia e Política Social, Biotecnologia, Humanidades para Comunicação, Planejamento de cidades,
terra e paisagem, Desenvolvimento Econômico e Cooperação Internacional.
Ações Previstas:
1)Intercâmbios de visitas entre docentes e pesquisadores de Unidade referida no art.1º. Os sobreditos
intercâmbios têm o escopo de favorecer o desenvlvimento de seminários,ciclos de aulas, congressos,

conferências, de desenvolver pesquisas em comum; de discutir experiências nos setores de interesse
comum. 2)Intercâmbios de publicações e informações sobre os setores específicos do presente acordo e
sobre qualquer outro assunto considerado útil. 3)Intercâmbio de estudantes pós-graduados para período
de estudo e pesquisa. 4) Intercâmbio de estudantes para fins de frequência de cursos, estágios,
especializações ou outras atividades formativas. 5)Quando necessário será efectuado o intercâmbio de
pessoal tecnico e administrativo para a acquisição de reciprocas experiências
Universitat Autònoma de Barcelona
Pais: Espanha
Instituição: Universitat Autònoma de Barcelona
Duração: 06/03/2019
Área de Abrangência:
Administração de Empresas, Administração de Empresas e Gestão - Bellaterra, Administração de
Empresas e Gestão (em Inglês) - Bellaterra, Administração de Empresas e Gestão e Direito - Bellaterra,
Antropologia Social e Cultural, Arqueologia, Automação Industrial e Engenharia Eletrõnica, Arte e Design,
Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Catalão e Clássicos, Catalão e Espanhol, Clássicos,
Ciência Ambiental + Geologia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Biomédicas, Ciência Política e
Administração + Direito Público, Ciência Política e Gestão Pública, Comunicação Audiovisual, Contabilidade
e Finanças - Sabadell, Criminologia, Design, Direito, Direito Espanhol e Francês, Economia - Bellaterra,
Educação Intantil - Bellaterra, Educação Infantil - Manresa, Educação Social, Engenharia da Computação,
Engenharia da Computação + Engenharia Eletrônica e das Telecomunicações, Engenharia de Sistemas de
Telecomunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica para Telecomunicações, Engenharia em
Organização Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Enfermagem, Enfermagem - Escolas
Afiliadas, Ensino Fundamental, Ensino Fundamental (Inglês) - Licenciatura, Espanhol e Clássicos,
Estatística Aplicada, Estudos de Educação Superior, Estudos do Leste Asiático, Estudos Franceses, Estudos
Ingleses, Filosofia, Física - Licenciatura, Física + Matemática - Licenciatura, Física + Química, Fisioterapia,
Fisioterapia - Escolas Afiliadas, Fonoaudiologia - Bellaterra, Fonoaudiologia - Manresa, Francês e Catalão,
Francês e Clássicos, Francês e Espanhol, Genética, Geografia e Planejamento, Geologia, Gerência de
Hotel, Gestão Aeronáutica, Gestão de Comércio e Distribuição, História, História da Arte, Humanidades,
Inglês e Catação, Inglês e Clássicos, Inglês e Espanhol, Inglês e Francês, Jornalismo, Língua e Literatura
Catalã, Língua e Literatura Espanhola, Matemática - Licenciatura, Medicina, Medicina Veterinária,
Microbiologia, Musicologia, Nanociência e Nanotecnoligia, Negócios e Tecnologia - Sabadell, Podologia,
Prevenção e Segurança e Proteção Integral, Pscicologia, Publicidade e Relações Públicas, Química,
Relações de Trabalho, Sociologia, Tecnologia e Serviços, Terapia Ocupacional, Tradução e Interpretação,
Turismo.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, professores e técnicos administrativos (os intercâmbios deverão ser
programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e estagiários (cada ano, os
estabelecimentos devem selecionar entre os seus alunos aqueles que participarão do programa de
intercâmbio - formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência de
tecnologia). Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma antecedência mínima de
seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) desenvolvimento conjunto de tarefas docentes e de
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e a Espanha); e) troca de documentações e de publicações científicas e
técnicas; f) capacitação de servidores técnico-administrativos; g) organização de conferências, seminários
ou reuniões científicas definidos de comum acordo entre as duas Instituições; h) supervisão conjunta de
teses e participação em bancas examinadoras.

Universitat de Girona
Pais: Espanha
Instituição: Universitat de Girona
Área de Abrangência:
Educação Social, Mestrado em Educação Infantil, Mestado em Educação Primária, Pedagogia, Psicologia,
Trabalho Social, Comunicação Cultural, Filosofia, Geografia, História, História da Arte, Linga e Literatura
Catalã, Lingua e Literatura Espanhola, Biologia, Biotecnologia, Ciências Ambientais, Química, Ciências
Polticas e de administração, Criminologia, Direito, Arquitetura, Eng. Agroalimentar, Eng. Civil, Eng.
Elétrica, Eng. Eletrônica Industrial e Automática, Eng. em tecnologias industriais, Eng. Informática, Eng.
Mecânica, Eng. Química, Enfermagem, Administração, Contabilidade e Finanças, Economia, Publicidade e
Relações Públicas, Turismo, Medicina, Gestão hoteleira e turística, Audiovisual e Multimídia, Ed. Física e
Fisioterapia.
Ações Previstas:
1. Promover as relações de caráter científico e tecnológico entre a UdG, através da Cátedra UNESCO de
Desenvolvimento Humano e Sustentável (doravante Cátedra), e a UFU através do Grupo de Pesquisas em
Educação e Culturas Populares (doravante GPECPOP); 2. Desenvolver atividades conjuntas de capacitação
comunitária, pesquisa participativa e projetos de desenvolvimento local no campo de Desenvolvimento
Humano e Sustentável, o desenvolvimento local e a autogestão comunitária; 3. Fomentar a relação entre
os professores e os estudantes da UdG, através da Cátedra, com os estudantes e professores da UFU,
através do GPECPOP; 4. Fomentar o intercâmbio recíproco de informação sobre temas de investigação,
livros publicações, materiais didáticos e outros materiais de interesse para ambas instituições; 5. Fomentar
as atividades de sensibilização sobre esses temas no marco dos diferentes programas de formação da
Cátedrana UdG e a cidadania em geral; 6. Intercambiar assessoramento técnico nas diferentes áreas de
ação e pesquisa da Cátedra e do GPECPOP; 7. Fomentar e facilitar a participação dos professores e
estudantes da UFU nos programas de formação da Cátedra: mestrado, diplomas de pós-graduação, cursos
de pós-graduação, cursos de especialização e co-tutelas de teses nos temas.
Universitat de València
Pais: Espanha
Instituição: Universitat de València
Área de Abrangência:
Filosofia, História, Letras, Tradução, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências Ambientais, Física,
Matemática, Química, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Administração, Educação Física, Ciência Política, Comunicação
Audiovisual, Direito, Economia, Contabilidade, Geografia, Pedagogia, Jornalismo, Ciências Sociais,
Engenharia Química, Engenharia Eletrônica Industrial, Engenharia Eletrônica de Telecomunicações,
Engenharia Informática, Engenharia Multimídia e Engenharia Telemática.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma antecedência mínima
de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e pesquisa; d)
desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas áreas das
relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou

multilaterais entre o Brasil e Espanha; e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) capacitação de servidores técnico-administrativos; g) organização de colóquios, seminários ou reuniões
de caráter científico definidos de comum acordo entre as duas Instituições; h) co-orientação de teses e
participação em bancas examinadoras.
Université de Lille 3
Pais: França
Instituição: Université de Lille 3
Área de Abrangência:
Gestão, Logística e Transporte; Economia e Gestão das Organizações; Economia e Gestão das
Organizações: Ciências Econômicas e Gestão de Empresas; Economia Quantitativa e Econometria;
Planejamento Paisagístico; Logística: Transporte de viajantes urbanos e inter-urbanos; Gestão de
empresas e organizações do mundo agrícola; Economia e Gestão Pública com especialização em análise
econômica e políticas públicas; Economia e Gestão pública com especialização em gestão das coletividades
territoriais; Biblioteconomia; Animação social e sócio-cultural; Educação Especializada; Gestão Urbana;
Comunicação: Comunicação das organizações; Comunicação com menção em Edição; História; História da
Arte e Arqueologia; Informação, Comunicação Social e Cultura; Matemática e Informática aplicada às
Ciências Humanas e Sociais; Filosofia; Sociologia; Ciências da Linguagem; Ciências da Educação e da
Formação; Sociologia, História e desenvolvimento social; Jornalismo; Psicologia; Pedagogia. Letras com
ênfase em: alemão, inglês, árabe, chinês, espanhol, hebraico, italiano, japonês, línguas escandinavas,
holandês, português, polonês e russo; Línguas estrangeiras aplicadas; Arte Contemporânea e Cultura.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes farão objeto de uma convenção específica em que serão
descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e a França); e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) direção de teses em co-tutela e participação em bancas examinadoras. Para as cotutelas de tese, uma convenção específica será assinada por cada estudante em questão antes de sua
chegada no estabelecimento acolhedor. h) as pessoas envolvidas nestes programas, pagos pela sua
instituição de origem ou apoiados por financiamento externo quando possível, deverão apresentar uma
autorização por escrito de seus superiores detalhando as atividades.
Université de Savoie
Pais: França
Instituição: Université de Savoie
Duração: 09/04/2019
Data Assinatura: 04/02/2008
Área de Abrangência:

Administração, Ciências Sociais, Ciências da Vida (Biologia e Bioquímica), Ciências da Terra e Meio
Ambiente, Direito, Economia, Educação, Filosofia, Física, Físico–Química, Geografia, História, InformaçãoComunicação, Letras, Línguas Estrangeiras Aplicadas, Matemática, Psicologia, Tecnologia da Informação
(Informática), Turismo e Hotelaria.
Ações Previstas:
a) Intercâmbio de docentes e pesquisadores; b) Desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; c)
Desenvolvimento de programas de ensino e extensão conjuntos; d) Promoção de congressos e simpósios;
e) Intercâmbio de informação e de publicações acadêmicas; f) Intercâmbio de estudantes; g) Co-tutela de
teses; h) Todas as ações consideradas de interesse comum entre as partes.
Université de Toulouse
Pais: França
Instituição: Université de Toulouse
Área de Abrangência:
Artes Audiovisuais e do Espetáculo; Artes Plásticas e Aplicadas; História das Artes e Arqueologia; Música e
Musicologia; Mediação Cultural, Artes e Cultura; Administração Econômica e Social; Econometria;
Economia e Administração; Ciências da Administração; RecursosHumanos; Línguas Estrangeiras Aplicadas;
Línguas, Literatura e Civilizações Estrangeiras; Línguas, e Culturas Regionais; Letras; Ciências da
Língua;Geografia;História; Informação e Comunicação; Filosofia; Psicologia; Sociologia; Ciências da
Educação; Biologia; Informática; Matemática; Matemática Aplicada e Ciências Sociais; Matemática e
Informática; FísicaQuímica; Ciências da Terra e do Ambiente; Eletrônica, Elétrica e Automática;
Engenharia Civil, Mecânica; Ciências da Engenharia; Ciências e Técnicas das Atividades Físicas e
Esportivas; Direito; Ciência Política.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes estagiários farão objeto de uma convenção específica em
que serão descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor
com uma antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) troca de
informações dos programas de formação e pesquisa; d) troca de informações sobre materiais e suportes
pedagógicos e todos os documentos relacionados aos programas de ensino e pesquisa; e) organização
conjunta de programas de formação continuada de curta duração sobre os temas de interesse mútuo em
que os membros do corpo docente de ambas as instituições poderão participar; f) organização conjunta
de seminários, conferências ou ateliers sobre os temas de interesse comum em que os membros do corpo
docente das duas instituições poderão participar; g) orientação de teses de co-tutela e participação de
júris; h) desenvolvimento de programas de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nos
domínios de relações culturais, científicas e técnicas que deverão fazer parte dos programas bilaterais
e/ou multilaterais entre a França e o Brasil).
Université du Québec à Chicoutimi
Pais: Canadá
Instituição: Université du Québec à Chicoutimi
Duração: 22/04/2018
Área de Abrangência:

Artes e Letras, Design, Escola de língua francesa e cultura de Quebec, Ciências aplicadas, ciências da
Educação, Ciências da saúde, Ciências Econômicas e Administrativas, Ciências fundamentais (Química,
Biologia), Ciências Humanas.
Ações Previstas:
Promover o intercâmbio de idéias, de conhecimentos e de experiências científicas e tecnológicas;
Favorecer o intercâmbio de professores e estudantes, no limite dos seus recursos.
Université du Quebec à Montréal
Pais: Canadá
Instituição: Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Área de Abrangência:
Finanças, Gestão e Tecnologia, Marketing, Estratégia, Responsabilidade Social e Ambiental, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas, Estudos Urbanos e Turísticos, Comunicação Social e Pública, Línguas,
Mídias, Ciência Política, Ciências Jurídicas, Estudos Internacionais, Dança, Música, Estudos Literários,
História da Arte, Design, Artes Visuais e Midiáticas, Teatro, Química, Matemáticas, Kinantropologia,
Ciências Biológicas, Ciências da Terra e da Atmosfera, Informática, Ciências do Meio Ambiente, Didática,
Didática de Línguas, Educação e Formação Especial, Educação e Pedagogia, Geografia, Linguística,
Filosofia, Psicologia, Ciência das Religiões, Sexologia, Sociologia, História, Trabalho Social.
Ações Previstas:
Realização conjunta de projetos de pesquisa; Intercâmbio de professores e de especialistas em estágios
de ensino e de formação Realzação de estágios de estudo e aperfeiçoamento para estudantes;
Publicações conjuntas e intercâmbio de experiências quanto à metodologia de trabalho e organização
acadêmica; Qualquer outro projeto iniciado por qualquer uma das partes;
Université Laval
Pais: Canadá
Instituição: Université Laval
Duração: 09/05/2019
Área de Abrangência:
Administração,Agronomia, Antropologia, Arqueologia,Arquitetura,Arte e Ciência da Animação, Artes
Visuais, Bioinformática, Bioquímica, Bioquímica médica, Biologia, Ciências Políticas, Ciências Religiosas,
Ciências Sociais, Cinema, Comunicação, Computação, Contabilidade, Didática, Direito, Economia Rural,
Educação Educação Moral, Educação Física, Ensino Ético e Cultura, Religiosa, Enfermagem, Epidemiologia,
Ergoterapia, Ética, Estatística, Etnologia,Engenharia em Agro-desenvolvimento Engenharia Alimentar,
Engenharia Química, Engenharia Civil Engenharia das Águas, Engenharia Elétrica, Engenharia e Ciências,
Engenharia do Software (programação, Engenharia da Computação, Engenharia Geológica, Engenharia
Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas, Engenharia Física, Farmácia, Fisioterapia
Genética, Geografia, Geologia, História, História da Arte, Histologia,Jornalismo Letras, Marketing,
Matemática, Medicina, Microbiologia, Museologia, Música, Neurobiologia, Nutrição, Oceanografia
Odontologia, Patologia, Psicologia, Psicopedagogia, Química Relações Industriais, Relações Internacionais
Serviço Social,Seguros, Tecnologia da Educação, Teologia, Teatro, Veterinária Línguas: Inglês, Francês,
Espanhol, Alemão, Italiano, Latim, Árabe, Japonês, Chinês, Russo, Polonês, Grego, Vietnamita, Catalão.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que

precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes farão objeto de uma convenção específica em que serão
descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e o Canadá; e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;
f) organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras.
Université Paris 10 Nanterre
Pais: França
Instituição: Université Paris 10 Nanterre
Duração: 20/02/2016
Área de Abrangência:
Administração, Artes do Espetáculo (Teatro e Cinema), Administração, Ciências Políticas, Ciências Sociais,
Direito, Economia, Educação, Educação Física, Etnologia, Filosofia, Fisioterapia, Geografia, História,
História da Arte e Arqueologia, Informação e Comunicação, Letras, Línguas Estrangeiras Aplicadas,
Matemática (Informática e Ciências Físicas), Psicologia.
Ações Previstas:
Intercâmbio discente de caráter amplo, em nível de Graduação, Mestrado e Doutorado.
Université Paul - Valery Montpellier III / França
Pais: França
Instituição: Université Paul-Valéry – Montpellier III
Duração: 08/04/2016
Área de Abrangência:
Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Artes Visuais, Teatro, Comunicação Social, Jornalismo,
Letras, História, Ciências Sociais, Direito, Ciências Políticas, Economia, Administração, Educação Física,
Medicina, Odontologia, Farmácia, Psicologia, Pedagogia, Biologia, Química, Engenharia Civil, Engenharia
Industrial, Ciência dos Materiais, Biotecnologia, Engenharia Elétrica.
Ações Previstas:
a) intercâmbio de pesquisadores, de professores e de técnico-administrativos (os intercâmbios deverão
ser programados de acordo com o calendário elaborado conjuntamente, ao longo do ano acadêmico que
precede ao programa de intercâmbio); b) intercâmbio de estudantes e de estagiários (cada ano, os
estabelecimentos selecionarão entre os seus estudantes aqueles que participarão do programa de
intercâmbio – formação inicial e contínua, programa de pesquisa, estágios nas indústrias e transferência
de tecnologia). Os intercâmbios dos estudantes farão objeto de uma convenção específica em que serão
descritos os detalhes do programa. Os dossiês serão enviados ao estabelecimento acolhedor com uma
antecedência mínima de seis meses da data de início efetivo do intercâmbio; c) missões de ensino e
pesquisa; d) desenvolvimento conjunto de pesquisa de interesse comum (elaboração de projetos nas
áreas das relações culturais, científicas e técnicas, que deverão fazer parte dos programas bilaterais e/ou
multilaterais entre o Brasil e a França); e) troca de documentações e de publicações científicas e técnicas;

f) organização de colóquios, seminários ou reuniões de caráter científico definidos de comum acordo entre
as duas Instituições; g) co-orientação de teses e participação em bancas examinadoras.
Université René Descartes – Paris 5
Pais: França
Instituição: Université René Descartes – Paris 5
Área de Abrangência:
Administração, Biologia, Bioquímica, Ciências da Educação, Ciência da Linguagem, Ciências Sociais,
Contabilidade, Direito, Economia, Física Biomédica, Fisioterapia, Informática, Matemática, Psicologia,
Química.
Ações Previstas:
a) Ações comuns de pesquisa, publicações, organização de colóquios e seminários; b) Intercâmbio de
professores-pesquisadores; c) Projetos comuns de pesquisa e ensino; d) Intercâmbio de estudantes (ou
estagiários) de nível avançado; e) Organização de estágios de formação e de aperfeiçoamento; f) Permuta
de documentos técnico-científicos e de material pedagógico; g) Co-orientação de teses.
Pais: Inglaterra
Instituição: University of Southampton
Duração: 11/11/16
Data Assinatura: 11/11/2011
Área de Abrangência:
Contabilidade e Finanças, Engenharia Acústica, Aeronáutica e Astronáutica, Antropologia, Ciências Sociais
Aplicadas, Arqueologia, Audiologia, Bioquímica, Biologia, Ciências Biomédicas, Química, Engenharia Civil,
Ciência da Computação e Engenharia de Software, Criminologia, Estudos de Criminologia e Psicologia,
Economia, Estudos de educação Estudos Educação e Psicologia, Educação e Formação, Educação e
Formação (Primário), Engenharia elétrica, Engenharia Electromecânica, Engenharia Eletrônica, Engenharia
/ Física / Geofísica, Inglês, Empreendedorismo, Engenharia Ambiental, Ciências Ambientais, Moda e
Design Têxtil, Marketing de Moda, Filme, Belas Artes, Francês, Geografia, Geologia, Geofísica, Alemão,
Artes Gráficas, Saúde e Assistência Social, Ciências da Saúde, História, Tecnologia da Informação nas
Organizações, Lingüística e Línguas, Gestão e Ciências de Gestão, Biologia Marinha, Marketing,
Matemática, Engenharia Mecânica, Medicina, Obstetrícia, Música, Ciências Naturais, Enfermagem, Terapia
ocupacional, Oceanografia, Farmacologia, Filosofia, Física e Astronomia, Fisioterapia, Podologia, Política e
Relações Internacionais, População e Geografia, Psicologia, Sociologia e Política Social, Espanhol,
Português e Estudos Latino-Americanos, Ciências Estatísticas, Zoologia
Ações Previstas:
(a) Troca de informações científicas, acadêmicas e técnicas, assim como materiais acadêmicos adequados
e outras informações de interesse mútuo; (b) Intercâmbios acadêmicos, incluindo visitas mútuas de
membros da faculdade ou escola que desejam prosseguir com pesquisas e palestras, e intercâmbios de
alunos de maneira recíproca; (c) Identificação de oportunidades para trocas e cooperação assim como
pesquisa conjunta e desenvolvimento nas disciplinas de interesse mútuo; (d) Identificação de
oportunidades para comercialização da tecnologia; (e) Organização e participação de atividades
acadêmicas e científicas conjuntas, como seminários e conferências.

