UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Acordos assinados entre a Universidade do Estado do Pará e
Instituições Internacionais

ARGENTINA
1. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales – UCES
Objeto: fomentar o intercâmbio de experiências e pessoal nos campos do
ensino, a pesquisa e a cultura em geral, dentro daquelas áreas nas quais
ambas tenham interesse manifesto.
Data de assinatura: 12.01.2015
Vigência: 12.01.2015 a 20.01.2019

BRASIL
2. International Federation of Medical Students Associations of BrazilIFMSA
Objeto: Regulamentação do Programa de Intercâmbio Internacional e
Nacional Promovido pela “INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL
STUDENTS ASSOCIATIONS OF BRAZIL”, que visa oferecer intercâmbios
médico-acadêmicos para alunos do curso de medicina entre instituições
nacionais e internacionais.
Data de Assinatura: 20.01.2011
Vigência: 20.01.2011 a 19.01.2016
Link: http://www.ifmsa.org/ / http://www.ifmsabrazil.org/
3. ASLAN Course Ltda S/C
Objeto: concessão de desconto nas mensalidades dos cursos de idioma
inglês e espanhol para alunos, professores e servidores da UEPA.
Data de Assinatura: 20.04.2015
Vigência: 19.04.2020
Link:
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4. AIESEC
Objeto: fortalecer o relacionamento entre as instituições e formalizar
parceria entre a AIESEC e a UEPA para a realização conjunta dos
Programas de Intercâmbio e Membresia, objetivando proporcionar a
estudantes da UEPA, a oportunidade de realizarem intercâmbio
profissional ou social voluntário, como estagiário ou intercambista,
participação nos projetos Host family, Talk, Jovens talentos e Buddy.
Vigência: 11.05.2019
Link: http://www.aiesec.org.br/
5. Centro Cultural Brasil Estados Unidos – CCBEU
Objeto: concessão de desconto nas mensalidades dos cursos de idioma inglês
para alunos, professores e servidores da UEPA.
Data de Assinatura: 25.08.2017
Vigência: 24.08.2019
Link: http://www.ccbeu.com.br/
6. Banco Santander
Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação
do Santander
Objeto: estabelecer e desenvolver relações com instituições de ensino
superior localizadas em países Ibero-Americanos e participantes do
Programa.
Vigência: 31.12.2019

CANADÁ
7. Université de Quebec à Montréal
Objeto: Facilitar a cooperação e o intercâmbio acadêmico-científico,
particularmente no domínio da Ciência da Religião. O convênio está aberto
a todas as disciplinas.
Data da assinatura: 20/06/2016
Vigência: 19/06/2021
Link: http://www.uqam.ca/
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CHILE
8. Universidad de Santo Tomás – UST
Objeto: Fomentar a cooperação acadêmica por meio de projetos de
pesquisa em comum e ou o intercambio de professores docentes e
pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, com
reconhecimento mútuo dos créditos realizados na universidade parceira.
Data de Assinatura: 18/12/2015
Vigência: 17/12/2020
Link: https://www.santotomas.cl/

CHINA
9. Shandong Normal University (SDNU)
Objeto: Programas oferecidos por ambas as instituições, conforme a
necessidade e possibilidade de cada parceiro, visando a promoção e o
desenvolvimento de relações de cooperação internacional. O auxílio
oferecido por cada uma das partes será relativo ao ensino, pesquisa,
intercâmbio de docentes e discentes, intercâmbio cultural e treinamento de
pessoal técnico, de acordo com critérios que beneficiem ambas as partes.
Data de Assinatura: 08.08.2013
Vigência: 07.08.2018
Link: http://www.at0086.com/SDNU/
10. Hanban – Sede do Instituto Confúcio em Pequim
Objeto: apoiar e promover o ensino da língua chinesa, assim como
melhorar a compreensão mútua e a amizade entre os povos dos dois
países e estabelecer o Instituto Confúcio UEPA.
Data de Assinatura: 17.07.2014
Vigência: 16.07.2019
11. Hunan Normal University (HNU)
Objeto: Estabelecer um programa de cooperação em ensino, pesquisa
científica e intercâmbio de docentes e discentes. Ambas as instituições
desenvolverão projetos de pesquisa científica, em conjunto, que tragam
benefício a ambas as partes, além de intercâmbio de livros e revistas
escritas e publicadas por professores de cada universidade.
Data de Assinatura: 21.11.2014
Vigência: 20.11.2019
Link: http://www.hunnu.edu.cn/
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COLÔMBIA
12. Universidad Nacional de Colombia – UNAL
Objeto: As instituições estabelecem o presente Acordo de Cooperação
Internacional, a fim de realizar a cooperação nas áreas da pesquisa,
docência e intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação entre
as duas instituições. Adicionalmente, as partes do presente convênio
buscarão a cooperação administrativa para orientar e desenvolver as
atividades de intercâmbio e para definir os necessários procedimentos para
esse fim.
Data de Assinatura: 20.12.2016
Vigência: 19.12.2021
Link: http://unal.edu.co/

ESPANHA
13. Universidad de Sevilla – US
Objeto: Desenvolver programas anuais de intercâmbio cultural e científico
que incluem: desenvolvimento de projetos de pesquisas conjuntas;
programas para cursar estudos de pós - graduação ou de pesquisa;
intercâmbio de professores, pesquisadores, estudantes e pessoal
administrativo. Ensino de cursos, seminários, simpósios, etc., nos quais os
professores das duas instituições participem. Intercâmbio do material
bibliográfico, de edições, etc., assim como a sua difusão através dos canais
adequados que tenham sido estabelecidos.
Data de Assinatura: 25.04.2017
Vigência: 24.04.2021
Link: http://www.us.es/
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ESTADOS UNIDOS
14. California State University San Marcos
Objeto: Protocolo de entendimento para intercâmbio de professores e
pesquisadores de projetos conjuntos de pesquisa; desenvolvimento de
programas de formação acadêmica e profissional; promoção de eventos;
troca de informações e publicações acadêmicas; intercâmbio estudantil no
nível de graduação e pós-graduação; outras áreas a ser identificadas pelos
respectivos gestores e corpo docente.
Data de Assinatura: 20.10.2014
Vigência: indeterminada
Link: http://www.csusm.edu
15. Bridgeport University
Objeto: Protocolo de entendimento para incentivar a cooperação
internacional nas áreas de ensino, pesquisa e intercâmbio cultural. Ambas
as instituições buscam criar programas para o benefício mútuo entre seus
alunos, professores, e departamentos de pesquisa.
Data de Assinatura: 09.11.2015
Vigência: 08.11.2020
Link: http://www.bridgeport.edu
16. California State University Sacramento
Objeto: Protocolo de entendimento para incentivar a cooperação
internacional nas áreas de ensino, pesquisa e intercâmbio cultural. Ambas
as instituições buscam criar programas para o benefício mútuo entre seus
alunos, professores, e departamentos de pesquisa.
Data de Assinatura: 05.04.2016
Vigência: 04.04.2021
Link: http://www.csus.edu/
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FRANÇA
17. Université de Lorraine
Objeto: Colaborar com esforços de cooperação internacional em projetos
e programas de formação, programas de intercâmbio e mobilidade
internacional de docentes e discentes e programa conjunto visando
celebração de acordo de dupla diplomação.
Data de Assinatura: 16.07.2018
Vigência: 15.07.2023
Link: http://www.univ-lorraine.fr/

FRANÇA – GUIANA FRANCESA
18. Universidade da Guiana
Objeto: Promover as relações de cooperação nas seguintes formas:
intercâmbio de estudantes; intercâmbio de membros das Universidades
tais como professores, pesquisadores, técnicos-administrativos, por
períodos de tempo determinado e por regulações aplicáveis em cada
Universidade; criação e gestão conjunta de programas de pesquisa e
ensino, intercâmbio de docentes e pesquisadores acadêmicos, como parte
desses programas; organização conjunta de estágios, seminários e
simpósios; compartilhamento de informações de qualquer tipo,
documentação, publicações e resultados de pesquisa.
Data de Assinatura: 03.10.2016
Vigência: 02.10.2021
Link: https://www.univ-guyane.fr/

IRLANDA
19. Limerick Institute of Technology (LIT)
Objeto: Intercâmbio de membros do corpo discente, docente e/ou
administrativo, pesquisa e publicações conjuntas, participação em eventos
acadêmicos, intercâmbio de material acadêmico e outras informações,
programas conjuntos de cooperação que tenham por objetivo a concessão
de diplomas conjuntos, programas acadêmicos especiais de curta duração,
atividades conjuntas de atividades relativas a Incubadoras.
Data de Assinatura: 29.11.2013
Vigência: indeterminado.
Link: http://www.lit.ie/
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20. Athlone Institute of Technology
Objeto: Promoção da cooperação técnica e científica internacional e
interuniversitária por meio de intercâmbio de professores, pesquisadores,
alunos e pessoal técnico, execução de projetos de interesse comum e
realização de cursos, conferências e seminários.
Data de Assinatura: 27.06.2014
Vigência: 26.06.2019.
Link: http://www.ait.ie/

PERU
21. Universidad Nacional Mayor de San Marco (UNMSM)
Objeto: Estabelecer programas de estudo conjunto, intercâmbio e
cooperação no campo da pesquisa, da docência, e da extensão
universitária; atividades desenvolvidas, a fim de fortalecer as relações
acadêmicas, científicas e culturais entre ambas as instituições.
Data de Assinatura:07/072015
Vigência: 06/07/2020
Link:http:/www.unmsm.edu.pe/

POLÔNIA
22. Universidade de Tecnologia de Lublin (Politechniki Lubelskiej)
Objeto: Aprimorar a educação e a pesquisa acadêmica, desenvolvendo a
cooperação entre as duas instituições por meio de variadas atividades
acadêmicas e de pesquisa, tais como intercâmbio de docentes, discentes e
corpo técnico; projetos de pesquisa e publicação de material conjunto, etc.
Data de Assinatura: 25.04.2016
Vigência: 24.04.2021
Link: http://en.pollub.pl/
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PORTUGAL
23. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Objeto: Cooperação técnica e científica internacional e interuniversitária
por meio de intercâmbio e convalidação de currículo e programa de cursos
superiores em níveis de graduação e pós-graduação.
Data de Assinatura: 02.07.2012
Vigência: prazo indeterminado
Link: http://www.utad.pt/
24. Universidade do Porto
Objeto: Promoção da cooperação técnica e científica internacional e
interuniversitária por meio de intercâmbio de professores, pesquisadores,
alunos e pessoal técnico, execução de projetos de interesse comum e
realização de cursos, conferências e seminários.
Data de assinatura: 13.10.2016
Vigência: 12.10.2016
Link: http://www.up.pt/
25. Universidade de Lisboa
Objeto: Facilitar a cooperação universitária nas áreas de ensino e pesquisa
em todas as áreas, possibilitando o intercâmbio de docentes e alunos
oriundos das duas instituições. Estimular a parceria acadêmica entre o
Brasil e Portugal e o reforço recíproco das atividades de pesquisa e ensino,
enfatizando o intercâmbio de docentes e discentes de graduação e pósgraduação.
Data de assinatura: 13.03.2015
Vigência: 13.03.2015 a 12.03.2020
Link: http://www.ulisboa.pt/
26. Universidade Lusófona de Lisboa
Objeto: Fomentar a participação de investigadores de ambas as instituições
nos respetivos programas de pós-graduação, por meio do intercâmbio de
professores e de alunos. Aprofundar os laços abertos, desenvolvendo
parcerias no campo da docência, das publicações e da organização de
eventos acadêmicos que muito em breve serão apresentados publicamente.
Data de assinatura: 09.06.2016
Vigência: 08.06.2021
Link: http://www.ulusofona.pt/
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27. Universidade da Beira Interior
Objeto: Fomentar a participação de investigadores de ambas as instituições
nos respetivos programas de pós-graduação, por meio do intercâmbio de
professores e de alunos. Aprofundar os laços abertos, desenvolvendo
parcerias no campo da docência, das publicações e da organização de
eventos acadêmicos que muito em breve serão apresentados publicamente.
Data de assinatura: 08.09.2016
Vigência: 07.09.2021
Link: http://www.ubi.pt/
28. Instituto Politécnico de Bragança – IPB
Objeto: Estimular a pesquisa conjunta de interesse comum e, segundo
prioridades previamente determinadas, a colaborar mutuamente para o
desenvolvimento da docência nas áreas em que ambas estejam
interessadas., a promover e facilitar a mobilidade dos seus docentes e
investigadores, a fortalecer a mobilidade dos seus estudantes de graduação
e de pós-graduação e, em geral, a prosseguir conjuntamente quaisquer
outros objectivos de interesse comum que considerem apropriados.
Data de assinatura: 16.06.2017
Vigência: 15.06.2022
Link: http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/
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