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CONVÊNIO ACADÊMICO INTERNACIONAL 
 
 

Convênio que celebram a (nome completo, em português, da 
UNIDADE DE ENSINO DA USP) DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO (Brasil), e a (nome completo oficial da INSTITUIÇÃO 
ESTRANGEIRA, escrito no idioma oficial do país da instituição 
estrangeira), no interesse da .......................(nome completo oficial 
da UNIDADE DE ENSINO DA INSTITUIÇÃO 
ESTRANGEIRA)........... (...PAÍS...), visando à cooperação 
acadêmica na área de .................................................... .  

 
 
Pelo presente convênio, de um lado a ..............................(nome completo em português da UNIDADE DE 
ENSINO USP ) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (.....SIGLA OFICIAL DA UNIDADE DA 
USP.....), Brasil, representada por seu (sua) Diretor(a)  ...................................... (nome completo do Diretor da 
Unidade USP)……………; e de outro lado, a .............. (nome completo oficial da INSTITUIÇÃO 
ESTRANGEIRA, escrito no idioma oficial do país da instituição estrangeira), (........... SIGLA OFICIAL DA 
INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA, caso exista uma sigla oficial .....), .............(País)........., neste ato 
representada por seu (sua) Reitor(a)/(Presidente), ...............................(nome completo do dirigente da instituição 
estrangeira)................, no interesse da .................................. (nome completo oficial da UNIDADE DE ENSINO 
DA INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA)..................., representada por seu (sua) Diretor(a) 
..........................................(nome completo do dirigente da Unidade de Ensino da instituição 
estrangeira)…………………, têm entre si justo e acertado o que se segue, de acordo com as cláusulas e 
condições abaixo: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O presente convênio tem por objeto a cooperação acadêmica na área de ................(citar as áreas envolvidas na 
cooperação/pesquisa entre as partes)....., conforme plano de trabalho anexo, que passa a ser parte integrante 
deste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - METAS E FORMA DA COOPERAÇÃO 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SUPORTE FINANCEIRO 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA UNIDADE DE ENSINO DA USP 
4.1 - .............................. 
4.2 - .............................. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA.............................................................. 
5.1 - ............................... 
5.2 - ............................... 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - COORDENAÇÃO DO CONVÊNIO 
6.1 - Para constituir a Coordenação do presente convênio são indicados pela .....UNIDADE DA USP OU 
SIGLA OFICIAL DA UNIDADE DA USP....., .............(escrever o nome completo do coordenador pela 
Unidade da USP e seu respectivo departamento/Unidade)............. e pela ................... ....... INSTITUIÇÃO 
ESTRANGEIRA OU SIGLA OFICIAL DA INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA, caso exista uma sigla 
oficial ....., ...............(escrever o nome completo do coordenador pela Instituição Estrangeira e seu respectivo 
departamento/Unidade).................. 
 
6.2 - Caberá à Coordenação Técnica e Administrativa a solução e encaminhamento de questões acadêmicas e 
administrativas que surgirem durante a vigência do presente Convênio, bem como a supervisão das atividades.  
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CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA 
O presente convênio vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DENÚNCIA 
8.1 - O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante 
comunicação expressa, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 
8.2 - Havendo pendências, as partes definirão, mediante Termo de Encerramento do Convênio as 
responsabilidades pela conclusão ou encerramento de cada um dos trabalhos e todas as demais pendências, 
respeitadas as atividades em curso. 
 
 
 
 
CLÁUSULA NONA – RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA 
Para dirimir dúvidas que possam ser suscitadas na execução e interpretação do presente convênio, as partes 
empregarão todos os esforços na busca de uma solução consensual. Não sendo possível, as convenentes indicarão, 
de comum acordo, um terceiro, pessoa física, para atuar como mediador. 

 
 
E por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente termo em 2 (duas) vias de cada 
versão, em ................(colocar o idioma da parte estrangeira)....................... e em português, de igual teor e para 
um só efeito. 

 
 

(nome completo da UNIDADE DA USP ) DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
.....(nome completo do Diretor da Unidade da 

USP)...... 
Diretor(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:  

(nome completo oficial da INSTITUIÇÃO 
ESTRANGEIRA) 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
...(nome completo do(a) Reitor(a)/Presidente/Vice-

Chancellor  da parte estrangeira)... 
Reitor(a)/Presidente/Vice-Chancellor 

 
 
 
 
 

(nome completo da UNIDADE DE ENSINO DA 
INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA) 

 
 
 

______________________________ 
.....(nome completo do dirigente da Unidade de 

Ensino da Instituição estrangeira).... 
Diretor(a) 

 
 

Data: 
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