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Missão da CCINT-EESC 

-Assessorar a Diretoria em assuntos referentes à Cooperação Internacional; 

 

-Organizar e acompanhar com as Comissões Acadêmicas e os Departamentos os Convênios de Cooperação Internacional; 

 

-Apreciar, em primeira instância, as minutas de convênios e protocolos de cooperação internacional, autuando-os e 
remetendo-os para aprovação do CTA ou da Congregação; 

 

-Elaborar e aprimorar minutas de convênio de modo a adequá-las às políticas de Cooperação Internacional da EESC; 

 

-Organizar o material das atividades desenvolvidas para divulgação para as instituições de ensino no exterior; 

 

-Organizar recepção de delegações estrangeiras; 

 

-Definir, em articulação com as Comissões de Graduação e Pós-Graduação, regras para a aceitação de alunos estrangeiros 
nos cursos e programas da Unidade e para alunos da EESC desenvolverem atividades no exterior; 

 

-Desenvolver rotina diária de tramitação de processos administrativos referentes aos intercâmbios de alunos estrangeiros 
e da EESC, em conjunto com o Serviço de Graduação e Seção de Apoio Institucional da EESC; 

 

-Manter articulação com a AUCANI, Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, apoiando e 
colaborando com as políticas institucionais delineadas. 

 



Internacionalização na Pós-Graduação 
Oportunidades de convênios e acordos de cooperação internacional para pesquisa 

Mesa Redonda 2018 



Número de 

Convênios da 

EESC 

A internacionalização da 

EESC tem se expandido 

consideralvemente nos últimos 

anos. Tal expansão pode ser 

verificada por meio dos 

convênios internacionais que a 

Escola tem assinado  

2015 

40 

2016 

46 

2017 

51 



 
 
 

 

Alguns Convênios (EESC) 
 

Countries 
Germany 
Belgium 

Chile 
Colombia 

Croatia 
Spain 

France 
Netherlands 

Hungary 
Italy 

Japan 
Lithuania 
Paraguay 

Peru 
Portugal 

Switzerland 
U.K. 



Programas de Pesquisa 



Dupla Titulação na Pós graduação 

 Número de Duplas titulações:  20 
 



TIPOS DE OPORTUNIDADE NA PÓS 

Editais Lançados pela 

Agência USP de 

Cooperação Acadêmica 

Nacional e Internacional 

(AUCANI) no Sistema 

Corporativo Mundus 

EDITAIS MUNDUS 

Mestrado e Doutorado 

Sanduíches financiados 

via auxílios das 

agências de fomento 

nacional (FAPESP, 

CNPq, CAPES, etc)  

AGÊNCIA DE FOMENTO 

Oportunidades lançadas 

via Editais de seleção 

da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação da USP.  

PRÓ-REITORIA DE PÓS 

Obtenção de diploma de 

Mestre/Doutor em 

conjunto pela EESC e 

outra instituição 

estrangeira.  

MÚLTIPLA TITULAÇÃO 



Lançados pela Agência USP de Cooperação Acadêmica 
Nacional e Internacional (AUCANI)  

Editais MUNDUS 

Sistema Corporativo Mundus, não precisa fazer log in no 
Sistema 

Oportunidades para diversos locais: 
Europa, América Latina, EUA 

Programa Erasmus + da União Europeia – intercâmbio com 
bolsa (Ex. Editais 670, 536) 



Auxilios concedidos pelas Agências de Fomento Nacional.  

Agências de Fomento 

Mestrado e Doutorado Sanduíche ( 6 meses, 1 ano).  

Orientador faz o pedido e intermédio junto às agências.  

Auxílios concedidos por Agências Internacionais. Ex. Newton 
Funds 

Bolsas cobrem maior parte dos custos 



Oportunidades de Bolsas lançadas pelo Santander – 15 bolsas 
de Doutorado 

Editais Pró-Reitoria 

Financiamento de Pesquisas no Exterior de até 3 meses 

Exemplo: Edital PRPG 03-2017 - Mobilidade Santander 

Intermediação com órgãos de fomento nacionais 



O convênio de dupla titulação é um acordo realizado entre a 
EESC e uma instituição parceira internacional. 

Múltipla Titulação 

Modalidades de convênio de dupla titulação: 
-Específico: elaborado para um único aluno. 
-Geral: permite a adesão de alunos (através de Termo de 
Compromisso e documentação pertinente) 
 
.  

Alunos de mestrado podem requerer a dupla titulação sempre 
levando em consideração os prazos para depósito e defesa na 
instituição de origem 

A elaboração da minuta do convênio é de competência do 
orientador e deve ser aprovada pela CCP, CPG e Congregação  



Uma tese ou dissertação pode ser defendida em uma única 
universidade, ou nas duas universidades envolvidas na dupla 
titulação 

A tese pode ser defendida em qualquer idioma acordado entre 
as instituições envolvidas no convênio 

 caso as atividades tenham sido executadas com sucesso e a 
aprovação na (s) defesa (s), o (a) aluno (a) receberá dois 
diplomas 



Múltiplas Titulações na EESC 

20 

TESES APROVADAS ATÉ 2017



Alguns números da CCInt 

49 

72 78 

2014 2015 2016

Undergrad foreign exchange students at EESC 

Foreign Students at EESC

376 

301 

46 
76 

2014 2015 2016 2017 1st

EESC  Exchange Undergrad Students Abroad 

Alunos de Graduação

*Ciência sem fronteiras, Bolsa Mérito Acadêmico USP 

Intercâmbio de alunos da Graduação 





Obrigado! 
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