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Instituições signatárias Tipo de acordo Âmbito Ações previstas Vigência Documento*

Universidade de Lisboa  Acordo Geral de Cooperação  Internacional

• Investigação e docência;
•Cooperação técnica;
•Projetos conjuntos;
• Intercâmbio de pessoal acadêmico;
• Intercâmbio de estudantes;
•Documentação e informação.

 2017-2022
AI 01/2017 - Cooperação 

acadêmica, científica e 
cultural

Instituto Politécnico do Porto  Memorando de Entendimento  Internacional

•Programas de intercâmbio de estudantes;
•Programas de intercâmbio de professores/funcionários;
•Visitas de acadêmicos;
•Projetos de pesquisa cooperativa/colaborativa;
•Programas/projetos de estágio de curto prazo;
•Palestras em cooperação e de intercâmbio, conferências e seminários.

2019-2021
(encerrado)

AI 04/2018 - Promoção 
da compreensão e 
desenvolvimento 

internacional

Universidade do Estado de Santa 
Catarina  Protocolo de Intenções  Nacional Estabelecimento de ações básicas de cooperação técnico-científica nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão.  2019-2024 

PI 01/2019 - Cooperação 
Técnico-Científica nas 

áreas de ensino, pesquisa 
e extensão

Institut de Recherche pour le 
Développement

 Acordo Geral de Cooperação 
Técnico-Científica  Internacional

Definir uma estrutura para cooperação, diálogo e troca de informações, promoção e 
monitoramento de atividades de pequisa, treinamento, consultoria e informações 
científicas conduzidas em parceria entre as partes em campos como:

•Avaliação da biodiversidade;
•Recursos naturais;
•Agricultura familiar; e
•Sensoriamento remoto.

 2019-2022

 AI 01/2019 - Avaliação 
da biodiversidade, 
recursos naturais, 

agricultura familiar, 
sensoriamento remoto

*Documento e informações podem ser acessados na página da Proad em https://proad.unifesspa.edu.br/ (Publicações > Ajustes e convênios congêneres).
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Nome do Programa Instituição Âmbito Ações previstas Vigência Acesso

Programa ANDIFES de Mobilidade 
Acadêmica Nacional ANDIFES Nacional

Alcança somente alunos regularmente matriculados em cursos  de graduação de universidades 
federais, que tenham concluído pelo menos vinte por cento da carga horária de integralização do 
curso de origem e ter no máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que 
antecedem o pedido de mobilidade. O aluno participante deste Convênio terá vínculo temporário 
com a  IFES  receptora,  dependendo,  para  isto,  da  existência  de  disponibilidade  de  vaga  e  das  
possibilidades de matrícula na(s) disciplina(s) pretendida(s). 

Desde 2017 Página da 
Andifes

Programa Bolsas Ibero-Americanas Banco 
Santander

Nacional

Contribuir através do intercâmbio de estudantes de graduação de instituições de ensino brasileiras,  
portuguesas, espanholas, argentinas, chilenas, colombianas, mexicanas, portoriquenhas, peruanas 
e uruguaias para incrementar a qualidade da formação dos alunos de graduação das instituições de  
ensino participantes. 

2018-2019*
(encerrado)

Página da 
Proad

Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB GCUB Internacional

É  uma  das  iniciativas  de  cooperação  regional  mais  importantes  para  o  desenvolvimento  da 
educação superior na América Latina e no Caribe. Seu objetivo é contribuir para a integração e 
fortalecimento  região  das  Américas  por  meio  da  concessão  de  bolsas  de  estudo  de  cursos  
completos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), oferecido pelas Universidades  
Brasileiras associadas ao GCUB para estudantes dos 34 países membros da OEA, exceto o Brasil, e  
formar  líderes  capazes  de  atuar  em  diferentes  setores,  como  universidades  e  instituições  de 
pesquisa, agências governamentais, setor privado e outros. 

Desde 2015** Página do 
GCUB

Programa Bracol GCUB Internacional
Consiste  na  mobilidade  de  estudantes  de  graduação  de  todas  as  áreas  do  conhecimento, 
abrangendo  cursos  disciplinares  em  exatas,  humanas  e  saúde,  pelo  tempo  de  um  semestre 
acadêmico. 

2018-2023
Página do 

GCUB

Programa Be_a_DOC GCUB Internacional

O Grupo Coimbra (CG) e o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB)  
construíram uma sólida relação de cooperação, em particular para apoiar a mobilidade entre a 
Europa e o Brasil. O Programa Be_a_DOC visa fomentar a cooperação existente entre instituições 
europeias e brasileiras ligadas às duas redes, por meio da publicação de ofertas de Doutorado 
Sanduíche ou de Pesquisa nas universidades de ambas as redes. 

Desde 2019
Página do 

GCUB

*Aditivo 2020.
**Adesão é feita a cada edição do Programa.

https://www.andifes.org.br/?page_id=63328
https://www.andifes.org.br/?page_id=63328
https://www.gcub.org.br/programas/be-a-doc/
https://www.gcub.org.br/programas/be-a-doc/
https://www.gcub.org.br/programas/programa-de-intercambio-de-estudantes-brasil-colombia-bracol/
https://www.gcub.org.br/programas/programa-de-intercambio-de-estudantes-brasil-colombia-bracol/
https://www.gcub.org.br/programas/programa-bolsas-brasil-paec-oea-gcub/
https://www.gcub.org.br/programas/programa-bolsas-brasil-paec-oea-gcub/
https://proad.unifesspa.edu.br/convenios-ajustes/108-ajustes/ajustes-2018/492-act-11-2018.html
https://proad.unifesspa.edu.br/convenios-ajustes/108-ajustes/ajustes-2018/492-act-11-2018.html
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Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras – GCUB Desde 2015 https://www.gcub.org.br/

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES Desde 2017 https://www.andifes.org.br/

Rede ANDIFES IsF Desde 2020 https://www.andifes.org.br/?page_id=82328


	PI 01/2019 - Cooperação Técnico-Científica nas áreas de ensino, pesquisa e extensão

