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Faculdade de Odontologia de Bauru – USP 

Comissão de Relações Internacionais 

 

Convênios Internacionais 

Fluxogramas de Processos  

 

Convênio Acadêmico de Intercâmbio 

A minuta sugerida pela USP contempla intercâmbios de estudantes de graduação e pós-

graduação, pesquisadores, docentes e integrantes de equipes técnica-administrativas, para 

participação em disciplinas teóricas e/ou práticas, e atividades de pesquisa. Na graduação, as 

formas existentes são: a) curta duração, que se caracteriza por participação como aluno 

ouvinte em disciplinas teóricas e clínicas por um período de até 3 (três) meses; b) graduação, 

com matrícula efetivada, por um período de 6 meses, podendo ser renovado por mais 6 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE/INSTITUI
ÇÃO 
ESTRANGEIRA/CRI
NT 
(Negociação sobre 
os termos da minuta 
de convênio) 

COMISSÃO DE 
GRADUAÇÃO 
(Análise da 
proposta em 
reunião ordinária) 

COMISSÃO DE 
PÓS-
GRADUAÇÃO 
(Análise da 
proposta em 
reunião 
ordinária) 

CRINT 
(Análise da 
proposta em 
reunião ordinária) 

CONSELHO 
TÉCNICO 
ADMINISTRATI
VO 
(Análise da 
proposta em 
reunião 
ordinária) 

 

FOB 

Assessoria de Convênios: 
Administrativa, Financeira e Jurídica. 

REITORIA 

Assinaturas e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

FOB 
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Convênio de Duplo-Diploma 

Modalidade que permite ao estudante de graduação, a realização do curso em duas 

universidades, uma no país de origem e outra no exterior, com direito a dois históricos 

reconhecidos em ambas as universidades. O período do intercâmbio é de 2 (dois) anos, 

aproximadamente. Não existe minuta sugerida pela VRERI. Esta deve contemplar normas do 

intercâmbio, estando claro que o seu objetivo é a realização do duplo-diploma. O anexo é 

obrigatório, e deve conter a descrição completa dos cursos das universidades, bem como a 

tabela da equivalência das disciplinas. 
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Administrativa, Financeira e 

Jurídica. 
 

REITORIA 

Assinaturas e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

FOB 

Análise do Conselho de 
Graduação 

Assinatura do Pró-Reitor de 
Graduação 
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Convênio de Pesquisa 

Exclusivo para o desenvolvimento de pesquisas específicas. As cláusulas da minuta sugerida 

são o escopo do projeto específico. Tais minutas podem contemplar normas de propriedade 

intelectual, e outras normas internas, a critério da Unidade. Neste caso, o projeto de pesquisa 

deve seguir como anexo da minuta. Esta informação deve obrigatoriamente ser mencionada 

no objeto da minuta. 
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CONSELHO DO 
DEPARTAMENTO 

Assessoria de Convênios: 
Administrativa, Financeira e Jurídica. 

REITORIA 

Agência USP de Inovação 

FOB 

Assinaturas outras e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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Convênio de Dupla-Titulação 

Permite estudos e coleta de dados para tese de doutoramento em duas universidades, uma 

brasileira e outra estrangeira. O modelo de referência encontra-se disponível na página da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação da USP. 
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CCP 
(Análise da 
proposta em 
reunião ordinária) 

Assessoria de 
Convênios: 

Consultoria Jurídica. 
 

REITORIA 

Agência USP de 
Inovação 

Assinatura do Pró-
Reitor de Pós-

Graduação 

FOB 

Assinaturas outras e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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PÓS-
GRADUAÇÃO 
(Análise da 
proposta em 
reunião ordinária) 

Conselho de Pós-
Graduação 
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Protocolo de intenções 

É uma proposta que expressa a intenção de se estabelecer no futuro, formas de cooperação 

internacional, mediante a negociação e assinatura de termos específicos de convênios 

acadêmicos. Período de até 2 (dois) anos. 

Segue o fluxo dos convênios, conforme a modalidade. 

 

Acordo 

Proposta que expressa a intenção de se estabelecer no futuro, formas de cooperação 

internacional, mediante a negociação e assinatura de termos específicos de convênios 

acadêmicos, no entanto, é mais completo que o protocolo, contendo as formas de 

cooperação. Período de até 5 (cinco) anos. 

Segue o fluxo dos convênios, conforme a modalidade. 
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Contrato para desenvolvimento de Pesquisa  

Caracteriza-se por uma prestação de serviço, em que a contratada se compromete a realizar 

serviço de interesse da contratante, mediante o recebimento de uma remuneração. O 

instrumento “contrato” regula a relação de prestação de serviços. 
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Assessoria de Convênios: 
Administrativa, Financeira e Jurídica. 
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Agência USP de Inovação 

FOB 

Assinaturas outras e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 


