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 O lado jurídico de um acordo de cooperação 

 O que é a dupla e múltipla titulação? 

 Como estamos hoje

 Tipos de convênio

 Passo a passo para a dupla titulação

 Responsabilidade dos estudantes

Oficina de Dupla Titulação

Agenda



 Os Convênios, independente de sua natureza, são regulamentados
pela Lei 8.666/93, art. 116. Mais recentemente, pela Lei
13019/2014.

 Assinado pelos representantes máximos das IES
 Documento oficial – sem rasuras, erros, inconsistências ou indicação

de pagamentos de taxas acadêmicas na USP
 Nas línguas oficiais dos países envolvidos para dirimir duvidas se

necessários
 Regras próprias, independente do regimento (composição de bancas,

duas defesas)
 Resguarda a Propriedade Intelectual da produção cientifica e de

inovação da USP
 Regimento da PRPG – “Seção II: Da Titulação Múltipla entre a USP

e Instituições Estrangeiras” (artigos 116 a 123) – Maio de 2018

Legislação



 A Dupla Titulação é uma parceria firmada entre a USP, no interesse
de uma unidade específica, e uma Instituição de Ensino Estrangeira
(IES), através de um Convênio Acadêmico Internacional que implique
reciprocidade.

 A Múltipla Titulação, por outro lado, envolve mais de uma
Instituição de Ensino Estrangeira (IES).

Dupla / Múltipla Titulação

 Permite a formação qualificada de mestres e doutores fora de
centros consolidados de ensino e pesquisa.

 Alunos são parte do corpo docente da universidade parceira.
 E não envolve a concessão de dois diplomas!

É diferente de Minter/Dinter que... 



Dupla / Múltipla Titulação

Minter / Dinter

Múltipla TitulaçãoDupla Titulação



Objetivo: Um caminho para dois (ou múltiplos) diplomas...

 Destinada a estudantes de pós-graduação que buscam

complementar sua pesquisa em universidades no exterior

 Possui diferença em relação ao doutorado sanduíche, pois garante

diploma nas universidades envolvidas

 Possibilita a colaboração entre universidades similares em

excelência

 Garante o crescimento pessoal e profissional de estudantes

O que é a Dupla/Múltipla Titulação?



Como estamos hoje

Em 2018...

 800 pós-graduandos da USP conseguiram estudar no 
exterior com bolsas CAPES e FAPESP

 mas apenas 80 fizeram a dupla titulação



Perfil dos Convênios
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Perfil dos Convênios
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Tipos de convênio

Específico: elaborado para um único estudante

Geral: permite a adesão de vários alunos de um mesmo 
programa de pós-graduação, ao longo da duração do 
convênio

Em ambos os casos, cada aluno deve ter seu plano 

de trabalho e cronograma de atividades 

aprovados na unidade e na PRPG



Passo a passo para a dupla titulação

Conversar com o 
orientador e estabelecer 

uma parceria com a 
instituição estrangeira

Definir plano de 
trabalho, 

cronograma e minuta 
do convênio

Obter ciência das 2 
(ou mais) IES

(PRPG pode fazer uma 
análise prévia por email)

Aprovações  na 
Unidade (CCP, CPG, 

Congregação)

Inclusão no Sistema 
USP

Análise AUSPIN, PG e 
PRPG

Assinatura do Reitor
(ou por delegação do Pró 

Reitor PG)

Unidade envia o 
convênio para a IES 

estrangeira para 
coletar assinatura

Inclusão no Sistema 
USP

Início das atividades

3
 m

e
se

s*

*tempo médio para formalização do convênio em todas as instâncias



 As minutas no padrão USP / PRPG estão neste link: 
http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/internacionalizacao/dupla-multipla-titulacao

 Também é possível usar o modelo da instituição estrangeira, se 
preferirem

 Durante as aprovações nas unidades, os colegiados têm autonomia para 
questionar qualquer cláusula que gere dúvidas em relação ao 
convênio. Porém, uma vez aprovado, será necessário seguir as regras 
estabelecidas no convênio

 O aluno deve permanecer na instituição estrangeira por, no mínimo, 6 
meses

 Ao elaborar o plano de trabalho e o cronograma, contemplar apenas as 
atividades a serem desenvolvidas na instituição estrangeira

 O aluno deve providenciar visto, hospedagem, alimentação, passagens 
aéreas e atividades de campo

Fique atento

http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/internacionalizacao/dupla-multipla-titulacao


www.prpg.usp.br











Instituído pela Resolução n. 6966/2014

Portal de Convênios



Para agilizar o processo de aprovação, é importante ter 
atenção aos seguintes pontos na elaboração da minuta:

 A instituição estrangeira deve estar de acordo com os 
termos da minuta, antes de se iniciar o processo de 
aprovação na unidade e na PRPG

 Definir se é uma dupla ou múltipla titulação (não 
manter ambos os termos na minuta)

 Definir claramente se o convênio é de Mestrado ou 
Doutorado (dissertação/tese)

 Indicar o número de membros e a composição da banca 
de defesa (membros internos, externos etc)

Alguns pontos de atenção...



 Deixar claro que não há pagamento de taxas do lado da 
USP (matrícula ou mensalidade)

 Na minuta, deve-se evitar a definição do período de 
execução das atividades do aluno, uma vez que essa 
informação já constará do plano de trabalho

 Se for utilizada a minuta padrão da instituição 
estrangeira, procure verificar a redação da minuta da 
PRPG para ajudá-los a modificar eventuais cláusulas

 É obrigatório ter uma versão da minuta em português. 
Se também for necessária uma versão em outro idioma, 
é preciso garantir que o conteúdo de ambas as versões 
seja idêntico

Alguns pontos de atenção...



PRPG: PrInt

Objetivos: Fomentar a construção, a implementação e a consolidação de planos
estratégicos de internacionalização das instituições contempladas nas áreas do
conhecimento por elas priorizadas; Estimular a formação de redes de pesquisas
internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculadas à
pós-graduação; Ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação das
instituições contempladas; Promover a mobilidade de docentes e discentes, com ênfase
em doutorandos, pós-doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o
Brasil, vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu com cooperação
internacional; Fomentar a transformação das instituições participantes em um
ambiente internacional; e Integrar outras ações de fomento da Capes ao esforço de
internacionalização.



PRPG: R$ 144 mi/4 anos  







Atendimento – Convênios PRPG

• Encaminhe suas dúvidas para o e-mail:
prpg-convenios@usp.br

• Acesse o sistema e o Manual do usuário em: 
https://uspdigital.usp.br/conveniousp/

• Plantão de atendimento todas às segundas-feiras na 
PRPG – agendamento:
– Por email: danr@usp.br
– Por telefone: 3091 3062

mailto:prpg-convenios@usp.br
https://uspdigital.usp.br/conveniousp/
mailto:danr@usp.br

