
PLANO DE TRABALHO 

Convênio USP – Universidade do Porto 

Objeto:  

O presente convênio tem por objeto a  Cooperação acadêmica, científica e 
cultural nas áreas de odontologia, a fim de promover o intercâmbio de 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e estudantes de 
graduação, no sentido de aprofundar sua formação, nomeadamente através de 
bolsas de investigação. As duas Universidades comprometer-se ao a dar apoio 
a estes pesquisadores concedendo-Ihes acesso às instalações na sua 
instituição, conforme os requisitos legais dos respectivos países envolvidos.  
 

• Justificativa de interesse acadêmico:  

Intercâmbio cultural, acadêmico e de informação científica no âmbito de seus 
projetos. 

• Metas:  

Estão delineadas as formas de cooperação no intercâmbio de:  

a) Alunos de Graduação e de Alunos de Pós-Graduação:  
No sentido de promover o programa de mobilidade de estudantes no âmbito 

do presente convênio, cada Universidade, através das convocatórias habituais de 
mobilidade internacional, deverá proceder à seleção de estudantes para 
participação no intercâmbio.  

Os estudantes serão indicados por sua instituição de origem com base na 
excelência acadêmica, e em um sério interesse em estudar no exterior, sendo que 
a aceitação ficará a cargo da instituição receptora.  

Deverão possuir conhecimento do idioma da instituição receptora. A 
duração da estadia não deverá exceder um ano acadêmico.  

Cada estudante deverá seguir um programa desenvolvido em consulta com 
as duas instituições.  

O seguro saúde deverá ser providenciado pelo aluno no país de origem, 
antes de sua chegada à instituição receptora.  
 

b) Docentes:  
Os professores visitantes se envolverão em conferências, ensino e/ou 

pesquisa, sendo que a duração da estada não deverá exceder um semestre 
acadêmico.  

O seguro saúde deverá ser providenciado pelo Professor no país de 
origem, sendo que os salários serão pagos pela instituição de origem.  
 



• Recursos financeiros – planilha:  

Não existe previsão de alocação orçamentária. 

• Prazo:  

O presente convênio vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data 
em que for firmado por ambas as partes.  

• Responsável na USP- coordenador:  

As Universidades nomeiam o Prof. Doutor David Casimiro de Andrade, da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, e o Prof. Doutor 
Antonio Carlos Guedes Pinto, da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo como Coordenadores do projeto de cooperação na área de Medicina 
Dentária, nomeadamente na disciplina de Odontopediatria. Cada coordenador 
deverá apresentar um relatório de atividades anual ao Diretor da sua Faculdade e 
ao Reitor da sua Universidade. 

• Planilha de pessoal:  

Não se aplica 

• Pessoal docente:  

Não se aplica 

• Pessoal não docente:  

Não se aplica 

• Novas contratações:  

Não se aplica  
 


