
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

BASE DE CONHECIMENTO

PÓS-GRADUAÇÃO: ACORDO DE COOPERAÇÃO DE COTUTELA (FECHADO)

QUE ATIVIDADE É?

Com a crescente importância dos programas de cooperação internacional de natureza acadêmica, envolvendo intercâmbio de discente, o acordo de
cooperação aberto ou fechado de cotutela tem por objetivo promover e acompanhar o intercâmbio de discente com instituição de ensino superior
estrangeira com a qual o Brasil mantenha acordos internacionais de cooperação bilateral nas áreas de cultura, educação, ciências e tecnologia.

Acordos Cooperação Fechados de Cotutela são aqueles restritos aos candidatos nominalmente citados em seus termos, não sendo este tipo de acordo
extensivo a outros casos de orientação em cotutela.

Com base nas resoluções CEPG 01/2006, 01/2017 e Instrução Normativa 02/2017.
QUEM FAZ?
Secretária e Coordenador do Programa de Pós-Graduação.
COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

Processo é aberto no SEI pela unidade acadêmica responsável pelo programa, que encaminha para aprovação nas seguintes instâncias:
Congregação ou Conselho Equivalente, Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP quando houver), Conselho de Centro, após todas as
homologações, à Divisão de Ensino.
Divisão de Ensino/Seção de Cursos e Programas analisa o processo e envia-o ao Conselho de Ensino para Graduados (CEPG).
Conselho de Ensino para Graduados, através da Câmara de Discente, faz análise aprofundada e emite parecer, que poderá ser deferido ou
indeferido.
Sendo o parecer pelo deferimento, a Pró-Reitora assina o acordo;
O processo é encaminhado à Secretaria Órgãos Superiores da UFRJ.
A unidade da UFRJ encaminha o processo para arquivamento no ArquivoSEI da unidade.

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

É obrigatória a assinatura eletrônica dos membros do Conselho da Congregação ou Equivalente, da Comissão Deliberativa de Programa
Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (quando houver), do Conselho de Ensino para Graduados na ata e ou no parecer de aprovação;
É obrigatório o registro no Histórico Escolar Oficial, do regime de Cotutela, com o número deste processo.
Obrigatória à cópia do documento de identificação que conste a naturalidade do aluno (por isso recomendamos não apresentar cópia do
documento de habilitação).
Obrigatório que a grafia do nome do discente seja idêntica da certidão de nascimento ou casamento/divórcio.
Os processos urgentes deverão ter a inscrição urgente no campo "especificação". A documentação que justifique a urgência deve constar no
processo.
Todos os documentos scaneados e anexados, deverão ser autenticados digitalmente após serem conferidos com original ou com a cópia
autenticada em cartório.
O nível de acesso do processo será sempre público. Já o nível de acesso dos documentos que contiverem qualquer dado pessoal do interessado
deverá ser restrito, baseado na hipótese legal “Informação Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)”. Isso evita que os documentos pessoais do
aluno fiquem expostos na pesquisa pública do SEI.
Dúvidas quanto à utilização do SEI (exclusivamente sobre o assunto Pós-Graduação: Acorde de Cooperação de Cotutela) poderão ser sanadas
pelo e-mail da Seção de Cursos e Programas/DE/PR2: densino@pr2.ufrj.br
Cada documento deverá ser inserido individualmente no processo eletrônico do SEI, exatamente na mesma ordem explicitada no item abaixo.
Processo finalizado deve ser enviado para arquivamento no ArquivoSei da Unidade.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Requerimento “Req. Acordo de Cooperação (COTUTELA - FECHADO)” disponível no SEI;
Minuta do Acordo de Cotutela em português e em língua estrangeira, (se for o caso);
Justificativa da proposta do Acordo e da escolha da instituição;
Proposta de plano de estudos contendo:

justificativa para a orientação em cotutela e para a escolha do(s) coorientador(es),
objetivos e metas e
cronograma de atividades.

Currículo resumido dos coorientadores;
Currículo do estudante;
Cópia do histórico escolar do estudante;
Cópia do documento de identificação do estudante;
Termo de Compromisso assinado pelo estudante e pelos coorientadores se comprometendo a cumprir os termos do acordo de cotutela.
Aprovação Comissão Deliberativa.

QUAL É A BASE LEGAL?

Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htmhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

mailto:densino@pr2.ufrj.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htmhttp:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Resolução CEPG 01/2006  
http://www.pr2.ufrj.br/pdfs/resolucaoCEPG2006_01

Resolução CEPG 03/2009 
http://www.pr2.ufrj.br/pdfs/resolucaoCEPG2009_03

Resolução CEPG 01/2017 
http://www.pr2.ufrj.br/pdfs/resolucaoCEPG2017_01

Resolução CNE/CES nº 07/2017 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=78281-rces007-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-
pdf&Itemid=30192

Decreto nº 9235 de 15 de dezembro de 2017 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm

Portaria Normativa Mestrado Profissional nº. 389/2017 
http://www.capes.gov.br/tutorial-sucupira/documentos/Portaria389-2017_doutoradoprofissional.pdf

Resolução-MEC/CNE/SExecutiva01/2018 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85591-rces001-18&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192

Portaria Normativa MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018 
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/47330359/do1-2018-10-26-portaria-no-1-095-de-25-de-outubro-de-2018-
47330016

Portaria nº 321, de 5 de Abril de 2018 
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-321-2018-04-0
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