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PASSO-A-PASSO PARA SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS ACADÊMICOS NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS. 

 
 

As propostas para convênios acadêmicos nacionais e internacionais deverão 

necessariamente seguir os procedimentos abaixo: 

1. A solicitação de convênio deve partir do docente, com os seguintes documentos: 

 Manifestação de interesse da instituição a ser conveniada; 

 Minuta de convênio em português (não assinada); 
 

 Minuta do convênio em língua estrangeira, se for o caso (não assinada); 
 

 Currículo dos coordenadores responsáveis pelo convênio (FOUSP e instituição 

estrangeira); 

 Plano de trabalho assinado pelo professor FOUSP (de acordo com o modelo 

disponibilizado); 

 Formulário USP/AUCANI com dados sobre a instituição nacional ou estrangeira 

interessada no convênio; 

 Contatos e endereços completos para envio de minutas às instituições. 
 

2. O mérito acadêmico será analisado pelo Conselho de Departamento. Se 

aprovado, a Secretaria abre o processo e encaminha juntamente com o ofício e 

parecer do Departamento sobre o plano de trabalho para a CCANI-FO (Comissão 

de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional); 

3. A CCANI-FO analisa a solicitação e apresenta o parecer ao Diretor que, por sua 

vez, encaminha à Congregação. A análise da CCANI está condicionada à lista 

completa dos documentos indicados no item 1; 

4. Se aprovada, a solicitação será encaminhada ao Setor de Convênios, que fará o 

cadastro online no sistema E-Convênios para análise dos órgãos competentes na 

Reitoria. 
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5. Após liberação nas instâncias superiores, de acordo com as delegações de 

competências vigentes à época, a CCANI encaminha as vias para assinaturas das 

instituições interessadas. 

6. As vias assinadas deverão ser devolvidas ao Setor de Convênio devidamente 

assinadas por ambas as partes para publicação no Diário Oficial do Estado. O 

convênio só terá validade após as assinaturas nos termos nas duas línguas (se for 

o caso). 

7. A data de início da vigência é a da publicação no D.O.E. Os convênios podem ter 

validade de até cinco anos. Findo este prazo, será necessária a formulação de um 

novo convênio, pois não há prorrogação. 
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