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Quadro 1. Acordos internacionais celebrados pela Universidade de Brasília vigentes em 2021 – DPA /DPI 

País Tipo de Acordo Instituição Início Fim Descrição sucinta do Projeto ou Programa 

Alemanha Memorando de Entendimento 
Hamm-Lippstadt University of Applied 

Sciences 
08/04/2021 07/04/2026 

As partes reconhecem os pontos fortes de cada uma e reconhecem a 
confiança mútua que existe entre elas. Elas acreditam que a 
cooperação será uma oportunidade para enriquecer sua educação e 
pesquisa e afetar positivamente outros aspectos de seu trabalho, como 
o impacto que têm nas comunidades locais. Em linhas gerais, 
consideram que a cooperação interuniversitária confirma a vocação 
original das universidades como espaços de diálogo e provedoras de 
meios para o avanço tecnológico e econômico. Para declarar sua 
intenção de cooperar e estabelecer uma estrutura para sua 
cooperação, as partes concordam com este Memorando 

Alemanha Acordo de Cooperação FREIEN UNIVERSITAT BERLIN 28/05/2021 28/05/2026 

Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo 

Áustria 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
University Of Innsbruck 11/08/2021 11/08/2026 Desenvolver um programa de mútua cooperação e intercâmbio 

acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de interesse mútuo 

Canadá Acordo de Cotutela de Tese de Doutorado CALERTON UNIVERSITY 11/02/2021 31/03/2023 

Colocar em prática um programa de co-orientação de tese de 
doutorado sob os seguintes termos e condições para a estudante 
Cláudia Tharis Augustin, nascida 01 de janeiro de 1992, em Novo 
Hamburgo - Brasil, nacionalidade Brasileira, pelo qual ambas as 
instituições reconhecem a validade da cotutela estabelecida e do 
resultante grau de doutorado defendido 

Canadá Memorando de Entendimento  Universidade de Ryerson 01/09/2021 01/09/2026 Desenvolvimento do Projeto "Ações Multidisciplinares em Letramento 
em Saúde: levantamento de informações, perspectivas e repercussões" 

Colômbia Adendo a Ata Constitutiva RedUNI 19/03/2021 18/03/2026 

Filiação da UnB à Red Iberoamericana de Universidades y Centros 
Acadêmicos sobre Investigacíon, Innovacíon, Desarrollo Tecnológico y 
Transferencia del Conocimiento Municipal - RedUNI  

Espanha 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
UNIVERSIDADE DE SEVILHA 19/10/2021 19/10/2025 

Desenvolvimento mútuo através de um programa de cooperação 

Espanha 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
UNIVERSIDADE CARLOS III DE MADRI 27/09/2021 27/09/2026 

Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo as áreas de 
interesse mútuo 
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País Tipo de Acordo Instituição Início Fim Descrição sucinta do Projeto ou Programa 

Espanha Acordo de Colaboração UNIVERSIDADE DE SEVILLA 21/06/2021 28/02/2023 

Estabelecer uma colaboração institucional bilateral que permita a 
coorientação da tese de doutorado do doutorando Eduardo Xavier 
Lemos, cujo projeto inicial se intitula: Uma cultura de direitos humanos 
particularizada na experiência latino-americana: estudo das matrizes 
da experiência de O Direito Achado na Rua 

Espanha Acordo de Intercâmbio entre Estudantes UNIVERSIDADE DE GRANADA 07/07/2021 07/07/2025 
Estabelecimento de um programa de intercâmbio e das condições que 
o regerão, entre a Universidade de Brasília e a Universidade de 
Granada 

Espanha Acordo  Universitat de Valência 26/07/2021 26/07/2026 

Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo. Regula a forma e as condições pelas quais as partes 
convenentes se propõem a desenvolver um programa de mútua 
cooperação e intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo 
áreas de interesse mútuo. Regula a forma e as condições pelas quais as 
partes convenentes se propõem a desenvolver um programa de mútua 
cooperação e intercâmbio 
acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de interesse mútuo. 
Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo 

Espanha 
Acordo Específico de Intercâmbio de 

Estudantes 
Universidad Miguel Hernández de Elche 10/02/2021 10/02/2025 

Promover o intercâmbio de alunos 

Espanha 
Protocolo de Cooperação Cultural, Científica e 

Pedagógica  
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
13/05/2021 13/05/2026 

Promover o intercâmbio de alunos 

Espanha 
Acordo Específico de Intercâmbio de 

Estudantes 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
13/05/2021 13/05/2025 Estabelecer as bases do presente Acordo Específico para o Intercâmbio 

de Estudantes 

Espanha Acordo de Cotutela de Tese de Doutorado UNIVERSIDAD DE GRANADA 22/06/2021 31/07/2022 Estabelecer a estrutura de colaboração necessária para a co-direção do 
trabalho de tese de doutorado da doutoranda Lorena Ferreira Alves 

Espanha 
Convênio Específico para Cotutela da Tese de 

Doutorado 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
24/06/2021 15/12/2023 

Estabelecer a colaboração institucional bilateral que permite a 
realização, em regime de cotutela da tese doutoral do doutorando 
Elias González López 

Espanha Acordo Geral de Colaboração UNIVERSIDADE DE GRANADA 04/08/2021 04/08/2025 

O desenvolvimento de relações acadêmicas, culturais e científicas 
entre a Universidade de Brasília e a Universidade de Granada, para o 
qual será facilitado um intercâmbio sobre as especialidades, planos de 
estudos e calendários atuais. 
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País Tipo de Acordo Instituição Início Fim Descrição sucinta do Projeto ou Programa 

Espanha Acordo Interinstitucional 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

CARTAGENA 
06/09/2021 31/12/2022 Intercâmbio de estudantes de graduação, mestrado e doutorado e de 

docentes e pesquisadores 

Espanha Acordo de Adesão Polaris Minor S.L (IBERONEX) 20/10/2021 20/10/2024 É a adesão da Universidade à rede IBERONEX, para aceder aos seus 
serviços de apoio à internacionalização 

México 
Memorando de Entendimento, Cultural, 

Científico e Acadêmico 
Institute of International Education - IIE 12/05/2021 12/05/2023 

Acordar que a UnB auxiliará o IIE na divulgação do Programa Cargill 
Global Scholars para seus alunos de graduação nas áreas STEM em 
qualquer um de seus campi, em períodos-chave do ano, durante 15 de 
novembro de 2020 até 26 de maio de 2022 

Finlândia Memorando de Entendimento University of Helsinky 07/12/2021 07/12/2026 
Desenvolver a cooperação acadêmica e educacional com base na 
igualdade e reciprocidade, promovendo relações e entendimento 
mútuo entre as duas universidades 

França 
Convênio de Cooperação e Intercâmbio 

Acadêmico, científico 
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR 

I'EXPLOITATION DE LA MER - IFREMER 
12/11/2021 11/11/2026 

Formalizar a relação entre as instituições e oferecer suporte legal ao 
vínculo científico existente entre o Laboratório de Estudos da 
Litosfera (LabLitos), do Instituto de Geociências, da UnB, e o 
IFREMER, principalmente no que tange à visitas de pesquisadores e 
trocas de informações científicas 

França Convênio de Parceria  CIRAD-FRANÇA 22/02/2021 22/02/2026 
Convênio de parceria, sem transferência de recursos financeiros à Unb, 
cujo objeto consiste na execução do Projeto "Açaí´Ação", no âmbito do 
Programa de Cooperação INTERREG Amazônia (PCIA) 2014-2020 

França Acordo de Coorientação de Doutorado Universidade Grenoble Alpes 18/10/2021 30/09/2023 
Consiste no projeto master pesquisa ciência humanas e sociasi, 
mençãos ciências da linguagem, com especialização em fonética e 
fonologia. Jenifer Andrea Veiga 

França Convenção de Cotutela Internacional UNIVERSIDADE DE LORRAINE 02/06/2021 31/08/2022 Colaboracao mutua no dominio da coorientacao internacional de teses 
de doutorado (RODOLFO ANDRADE) 

França 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
UNIVERSITÉ DE RENNES 1 12/07/2021 12/07/2026 

Regular a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio 
acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de interesse mútuo. 
(UnB, Université de Rennes 1, Universidade Estadual de Ponta Grossa e 
Universidad Nacional de San Luis 

França Convenção Internacional de Cotutela de Tese UNIVERSITÉ DE RENNES 1 01/11/2021 31/10/2024 

A Université de Rennes 1, habilitada a emitir diploma de doutorado, e 
a Universidade de Brasília, beneficiária em seu país das mesmas 
prerrogativas, concordam com a orientação conjunta e a validação nos 
dois estabelecimentos da tese de doutorado em cotutela internacional 
por Mariana Fagundes Ausani 
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País Tipo de Acordo Instituição Início Fim Descrição sucinta do Projeto ou Programa 

Grécia 
Memorando de Entendimento, Cultural, 

Científico e Acadêmico 
UNIVERSIDADE PANTEION DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS E POLÍTICAS 
25/05/2021 24/05/2026 

Definir os termos e condições em que as partes acordam em 
desenvolver um programa de cooperação mútua e um intercâmbio 
acadêmico, científico e cultural nas áreas de interesse mútuo 

Grécia Acordo Interinstitucional UNIVERSITY OF CRETE 21/06/2021 31/05/2022 Cooperar com o intercâmbio de estudantes e/ou de pessoal no 
contexto do programa Erasmus+ 

Itália Acordo Interinstitucional UNIVERSIDADE DE ROMA LA SAPIENZA 01/07/2021 31/12/2023 

Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo 

Itália Convênio 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE MILANO-

BICOCCA 
09/07/2021 09/07/2026 Implementação de um programa de cooperação científica e acadêmica 

entre as duas Universidades 

Itália 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
AGÊNCIA SANITÁRIA E SOCIAL REGIONAL 

DE EMILIA-ROMAGNA - ASSR 
13/05/2021 13/05/2026 

Regular a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo, incluindo o desenvolvimento de intervenções 
complementares no contexto da assistência territorial 

Itália 
Acordo Quadro para Cotutela de Teses de 

Doutorado  
UNIVERSIDADE DEGLI STUDI DI PADOVA 08/04/2021 07/04/2026 

A criação de um procedimento de cotutela de teses de doutorado, afim 
de promover a cooperação científica entre os programas de pesquisas 
das duas instituições e de favorecer a mobilidade de doutorandos 
entre as Universidades 

Itália Acordo de Cotutela de Tese de Doutorado 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR 

VERGATA 
16/06/2021 31/12/2022 

Contribuir para instaurar e/ou desenvolver a cooperação científica 
entre equipes de pesquisa italianas e brasileiras, por meio da 
mobilidade dos doutorandos, organizar conjuntamente uma cotutela 
de tese de doutorado em benefício da doutoranda: Manuelita Hermes 
Rosa Oliveira Filha 

Japão 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
Shibaura Institute of Technology 25/05/2021 25/05/2026 

Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo 
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País Tipo de Acordo Instituição Início Fim Descrição sucinta do Projeto ou Programa 

Japão 

Memorando de Entendimento Acadêmico, 
Científico e Cultural  

Memorando de Entendimento sobre o 
Intercâmbio de Estudantes  

Universidade de Kanazawa 05/03/2021 04/03/2021 

Primeiro instrumento: "o presente Memorando regula a forma e as 
condições pelas quais as partes convenentes se propõem a 
desenvolver 
um programa de mútua cooperação e intercâmbio acadêmico, 
científico e 
cultural, envolvendo áreas de interesse mútuo. O programa de 
cooperação referido nesta cláusula envolverá, especificamente: 1 - 
troca de informações entre os responsáveis por trabalhos de 
pesquisas; 
2 - elaboração de programas de pesquisas; 3 - permuta de 
equipamentos 
e material bibliográfico 4 - troca de experiências e informações 
pedagógicas; 5 - permuta de recursos de ensino; 6 - intercâmbio de 
professores, estudantes, especialistas e técnicos administrativos; 7 - 
presença recíproca em eventuais debates, conferências ou simpósios 
de 
mútuo interesse".  
 
Segundo instrumento: "fortalecer os laços de boa vontade e amizade 
entre as duas instituições". 

Noruega Acordo de Cooperação  Norwegian University of Life Sciences 14/10/2021 14/10/2026 Implementação do projeto "Protegendo o ecossistema aquático e a 
saúde humana de micropoluentes - PATCHER 

Peru 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
Universidade Peruana de Ciencias 

Aplicadas 
29/04/2021 29/04/2026 

O desenvolvimento de um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, abrangendo áreas de 
interesse mútuo 

Peru 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
INSTITUTO DEL BÍEN COMÚN 21/12/2021 21/12/2026 

Regular a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo 

Portugal 
Acordo de Doutoramento em Regime de 

Cotutela Internacional  
UNIVERSIDADE DO PORTO 19/01/2021 08/03/2023 

Regulamentar as atividades relativas à formação de Ana Dóris da Silva, 
tendo em vista a realização de uma Tese de Doutorado, sob o regime 
de cotutela, com o título "A Vivência do Luto por Perda Gestacional na 
Perspectiva do Casal" 

Portugal 
Adenda ao Acordo de Doutoramento em 

Regime de Cotutela Internacional 
UNIVERSIDADE DO PORTO 08/05/2019 30/07/2021 Adendo do Acordo de Cotutela entre a UnB e a Universidade do Porto 

da discente Nádia Prazeres Pinheiro Carozzo 

Portugal Acordo de Cooperação  UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PORTUGAL 08/10/2021 08/10/2026 Estabelecimento de cooperação acadêmica, científica e cultural entre a 
Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade de Coimbra (UC) 
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País Tipo de Acordo Instituição Início Fim Descrição sucinta do Projeto ou Programa 

Portugal Primeira Adenda ao Protocolo de Cooperação UNIVERSIDADE DO MINHO 08/09/2021 07/09/2024 

Implementação dos objetivos do Protocolo de Cooperação e 
enquadramento da realização de um doutoramento em cotutela pela 
doutoranda Amanda Nunes Lopes Espiñeira Lemos, na UnB e na 
Uminho 

Portugal Adenda ao Protocolo de Cooperação UNIVERSIDADE ABERTA, PORTUGAL 29/10/2021 05/12/2023 
Estabelecer as medidas de ação para a realização de atividades 
conjuntas entre a Universidade Aberta (UAb, Portugal) e a Faculdade 
UnB Planaltina (FUP) 

Inglaterra Acordo de Cooperação Internacional Universidade de Oxford 21/10/2021 20/12/2022 Desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado: "Engajadamente: 
O Papel Ativo dos Jovens na Promoção da Saúde Mental" 

Argentina Acordo - Quadro de Cooperação UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUÍS 18/05/2021 17/05/2026 

Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural envolvendo áreas de 
interesse mítuo 

Malásia  Contrato de Serviços Técnicos (TSA) WORLD HEALTH ORGANIZATION 20/12/2021 20/04/2023 
Execução do projeto: Zica, Dengue e Chikungunya abordagem 
multisetorial para o desenvolvimento de soluções aplicaveis em saúde 
pública 

México 
Memorando de Entendimento, Acadêmico, 

Científico e Cultural 
UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE CHIAPAS 26/04/2021 26/04/2026 

Regula a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo 

Eslovênia Termo de Compromisso  Universidade de Nova Gorica 18/02/2021 18/02/2026 Desenvolver um programa de mútua cooperação e intercâmbio 
acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de interesse mútuo 

Inglaterra Acordo de Colaboração UNIVERSITY OF EXETER 16/08/2021 30/06/2023 ECONOMICS OF ENERGY INNOVATION AND SYSTEM TRANSITION 
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Quadro 2. Acordos internacionais celebrados pela Universidade de Brasília vigentes em 2021 – INT 

Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

The Abdus Salam International 
Centre for Theoretical Physics 

06/01/2016 06/01/2021 Itália 

 

Acordo de Intercâmbio 
Convenção de Acolhimento de Pessoal do professor Jean-Louis Le 
Guerroué, para realizar pesquisa de seu projeto pós-doutoral no CIRAD-
ES. 

Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le 
développement 

08/01/2016 08/01/2021 França  

Acordo de Cooperação 
Acordo Específico - Laboratório Misto Internacional - Observatório das 
Mudanças Ambientais - OCE 

Institut de recherche pour le 
développement 

17/01/2016 16/01/2021 França  

Acordo de Cooperação 
Projeto de Pesquisa em conjunto também com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 

Aix-Marseille Université; University 
of Tlemcen 

17/01/2016 17/01/2021 
França;   

Argélia  

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Australian 
National University 

Australian National University 18/01/2016 18/01/2021 Austrália 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

South China Normal University 26/01/2016 26/01/2021 China 

 

 

Acordo de Intercâmbio Acordo Específico de Intercâmbio - Música. Orebro universitet 27/01/2016 26/01/2021 Suécia  

Memorando de Entendimento Acordo Específico - Scuola di Engegneria Aerospaziale. Sapienza Università di Roma 29/01/2016 29/01/2021 Itália  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Complutense de 
Madrid 

19/02/2016 19/02/2021 Espanha 

 

 

Acordo de Cooperação 
Criação da "Aula InfraLab-CIMNE", espaço cooperativo destinado à 
formação, ao desenvolvimento, à divulgação e à aplicação dos métodos 
numéricos em engenharia. 

Centre Internacional de Métodes 
Numèrics a l'Enginyeria 

01/03/2016 01/03/2021 Espanha 
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

 

 

 

 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Lusophone Society of Goa 10/03/2016 10/03/2021 Índia 

 

 

Convênio Internacional 
Acordo de Consórcio POLPART - Projeto: Como os cidadãos tentam 
influenciar a política e por quê.  

Vrije Universiteit Amsterdam 11/03/2016 11/03/2021 Países Baixos  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università Politecnica Delle Marche 30/03/2016 30/03/2021 Itália 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Ricardo Kehrle Miranda 

Technische Universität Ilmenau 01/04/2016 31/03/2021 Alemanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Centro Francés de Estudios 
Mexicanos e Centroamericanos 

01/04/2016 01/04/2021 México 

 

 

Memorando de Entendimento MdE e Acordo de Intercâmbio. University of Pretoria 14/04/2016 13/04/2021 África do Sul  

Acordo de Intercâmbio 
Facilitar os intercâmbios de estudantes entre os dois estabelecimentos 
segundo princípios de reciprocidade que beneficiem a ambos. 

Université de Montpellier 29/04/2016 29/04/2021 França 
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Antonio Nariño 11/05/2016 11/05/2021 Colômbia 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Marco Antônio Marques Marinho 

Hogskolan i Halmstad 21/05/2016 20/05/2021 Suécia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Autónoma de Nariño 16/06/2016 15/06/2021 Colômbia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Ceské Vysoke Uceni Technicke v 
Praze 

22/06/2016 21/06/2021 
República   

República Tcheca  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Shibaura Institute of Technology 25/06/2016 25/06/2021 Japão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Northumbria University 28/06/2016 28/06/2021 Reino Unido 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Yeungnam University 29/06/2016 28/06/2021 Coreia do Sul 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Technische Universität Ilmenau 30/06/2016 29/06/2021 Alemanha 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Lille-III 08/07/2016 07/07/2021 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Anton de Kom Universiteit Van 
Suriname 

08/07/2016 07/07/2021 Suriname  

Acordo de Múltipla Diplomação Acordo Específico de Dupla Titulação - ENE 

École Nationale Supérieure 
d'Électronique, Informatique,  

25/07/2016 24/07/2021 França 

 

Télécommunications, 
Mathématiques et Mécanique 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Joanise Levy da Silva 

Universidade de Coimbra 01/08/2016 31/08/2021 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Instituto Universitário de Lisboa 14/09/2016 13/09/2021 Portugal  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Jayme Milanezi 

Technische Universität Ilmenau 01/10/2016 30/09/2021 Alemanha 

 

 

Acordo de Múltipla Diplomação 
Regulamentar o programa de formação integrada entre a UNB e a 
ENSIAME, possibilitando a obtenção dos dois diplomas pelos estudantes 
do programa: Engenheiro UnB Mecânico e Engenheiro ENSIAME. 

Université Polytechnique des Hauts-
de-France 

10/10/2016 10/10/2021 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Institut Polytechnique de Grenoble 12/10/2016 11/10/2021 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Temple University 14/10/2016 13/10/2021 
Estados Unidos  

Unidos  
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Memorando de Entendimento 

Regular a colaboração para o estabelecimento de uma parceria com a 
vista ao desenvolvimento de investigação e atividades complementares 
no âmbito do estudo da Hermenêutica, da Fenomenologia e da 
Ontologia. 

Centro de Estudos de Filosofia da 
Faculdade de Ciências Humanas da  

18/10/2016 18/10/2021 Portugal 

 

Universidade Católica de Portugal  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Yangzhou University 25/10/2016 25/10/2021 China 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Acordo para as áreas de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e 
dos Recursos Naturais, Engenharia Alimentar, Engenharia Zootécnica, 
Biologia e Arquitetura Paisagista. 

Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa 

27/10/2016 26/10/2021 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Nanyang Normal University 01/11/2016 01/11/2021 China 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Pontificia Universidad Católica 
Argentina 

14/12/2016 13/12/2021 Argentina 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade de Évora 21/12/2016 20/12/2021 Portugal  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Soraia Melo dos Santos 

Universidad Complutense de 
Madrid 

22/12/2016 22/12/2021 Espanha 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Raquel Holanda Rufino 

Université Paul-Valéry-Montpellier 23/01/2017 22/01/2022 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Hankuk University of Foreign 
Studies 

20/03/2017 19/03/2022 Coreia do Sul 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Pierre-et-Marie-Curie 21/03/2017 20/03/2022 França  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Viviane Ferreira Martins 

Universidad Complutense de 
Madrid 

23/03/2017 23/03/2022 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Paris 13; Universidade 
Católica de Brasília 

05/04/2017 04/04/2021 França; Brasil 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universität zu Köln 11/05/2017 10/05/2022 Alemanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

17/05/2017 17/05/2022 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 
 A efeitos de brindar um melhor serviço à comunidade, promover o 
desenvolvimento e a difusão de educação e a cultura, bem como a 
pesquisa científica e tecnológica 

Universidad Ricardo Palma 22/05/2017 21/05/2022 Peru 

 

 

Memorando de Entendimento 
Acordo Específico da Faculdade de Educação Física da UnB com o 
Departamento de Esportes da Ciência da Saúde da TUM. 

Fakultät für Sport- und 
Gesundheitswissenschaften der 
Technischen Universität München 

06/06/2017 05/06/2022 Alemanha  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad del Valle 07/06/2017 06/06/2022 Colômbia 

 

 

Acordo de Intercâmbio Acordo de Cooperação ERASMUS Freie Universität Berlin 08/06/2017 08/06/2022 Alemanha 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Nacional de Rosario 19/06/2017 19/07/2022 Argentina 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Nacional de Rosario 19/06/2017 19/06/2022 Argentina 

 

 

Acordo de Intercâmbio Intercâmbio de estudantes e professores; Realização de pesquisas. 
Université du Québec à Trois-
Rivières 

19/06/2017 18/06/2022 Canadá 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Maria Clara Braga Machado Campello 

Université Sorbonne Nouvelle  Paris 
3 

21/06/2017 20/06/2021 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Moritz College of Law of the Ohio 
State University 

28/06/2017 27/06/2022 
Estados Unidos  

Unidos  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Estatal a Distancia 05/07/2017 05/07/2022 Costa Rica 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Universidad 
de Santiago de Compostela 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

05/07/2017 05/07/2021 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales 

21/07/2017 20/07/2022 Argentina 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Kobe University 18/08/2017 18/08/2022 Japão 
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Acordo de Cooperação 

Concordar em promover a cooperação entre ambas as instituições em 
áreas de interesse mútuo, através de intercâmbios, Implementação de 
projetos, promoção de eventos científicos e culturais e intercâmbio de 
informações e publicações acadêmicas. 

Universidad Metropolitana de 
Ciencias de La Educacion 

30/08/2017 30/08/2022 Chile 

 

 

Acordo de Cooperação 

Expressar uma convergência de vontade de cooperação futura entre a 
UnB e a Kobras, considerada de interesse mútuo e que poderia contribuir 
para o desenvolvimento e aprofundamento de atividades conjuntas 
entre as Partes. 

Korea Brazil Society 08/09/2017 07/09/2022 Coreia do Sul 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade do Algarve 11/09/2017 11/09/2022 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Embaixada da Itália no Brasil 21/09/2017 20/09/2022 Brasil 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Roberta Simões Nascimento 

Universidad de Alicante 29/09/2017 28/09/2022 Espanha  

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecimento de ampla e mútua cooperação entre a UPM e a UNB 
para a promoção de intercâmbios educacionais, administrativos e 
acadêmicos. 

Universidad Politécnica de Madrid 16/10/2017 15/10/2021 Espanha 

 

 

Acordo de Múltipla Diplomação Acordo de Mestrado Conjunto 

Universitat de València; Alma Mater 
Studiorum – Università di  

17/10/2017 17/10/2021 

Espanha  

Bologna; Universidade de Coimbra; 
Universitat de Barcelona; Université 
Paris Descartes 

Itália;   

  Portugal;   

  França  

Acordo de Múltipla Diplomação 
Estabelecer dupla diplomação entre os cursos de Engenharia da FGA/UnB 
e do/a Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie 

Institut national des sciences 
appliquées de Rouen Normandie 

19/10/2017 19/10/2022 França 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Institut national des sciences 
appliquées de Rouen Normandie 

19/10/2017 18/10/2022 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università degli Studi di Macerata 25/10/2017 25/10/2022 Itália  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Jean Monnet 30/10/2017 30/10/2022 França 

 

 

Memorando de Entendimento 
Acordo específico de Rede Internacional de Língua Espanhola - RED 
INTERNACIONAL INTER-ES, na pesquisa, no intercâmbio acadêmico e 
outras atividades. 

Universidad de Salamanca 07/11/2017 07/11/2021 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Moscow State Linguistic University 16/11/2017 16/11/2022 Rússia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Investigación y 
Desarrollo 

21/11/2017 21/11/2022 Colômbia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Institut de recherche pour le 
développement 

27/11/2017 27/11/2022 França  

Memorando de Entendimento 
Acordo Específico nas áreas de Engenharia Mecânica, Engenharia 
Aeroespacial Sistemas de Conversão de Energia. 

Sapienza Università di Roma 30/11/2017 30/11/2022 Itália  

Memorando de Entendimento Acordo Geral e Específico de Intercâmbio da Faculdade de Comunicação. Université Grenoble Alpes 30/11/2017 30/11/2022 França 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università degli Studi di Perugia 01/12/2017 01/12/2022 Itália 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Griffith University 04/12/2017 04/12/2022 Austrália  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

École Centrale de Lille; École 
Centrale de Nantes; École Centrale 
de  21/12/2017 21/12/2022 França 

 

Lyon; École Centrale de Marseille; 
CentraleSupélec 

 

Acordo de Cooperação Rede de Pesquisa - Justiça e Direito Ambiental - JEL 
Rede de Pesquisa Internacional 
"Justiça e Direito Ambiental" 

01/01/2018 01/01/2022 França  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Stephanie Milena Alvarez Fernandez 

Universitat Oberta de Catalunya 16/01/2018 16/01/2021 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de las Ciencias 
Informaticas 

17/01/2018 17/01/2022 Cuba 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Nacional del Litoral 19/01/2018 19/01/2023 Argentina 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Minzu University of China 20/01/2018 20/01/2023 China 

 

 

Memorando de Entendimento 
Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 

Arts Et Métiers ParisTech 25/01/2018 25/01/2023 França  
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intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo.  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Guadalajara 30/01/2018 30/01/2023 México  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Soka University 20/02/2018 20/02/2023 Japão  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Camagüey Ignacio 
Agramonte Loynaz 

20/02/2018 20/02/2023 Cuba  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade do Porto 22/02/2018 22/08/2023 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universitat Jaume I 26/02/2018 26/02/2022 Espanha 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Fiorella Macchiavello Ferradas 

Erasmus Universiteit Rotterdam 02/03/2018 01/03/2022 Países Baixos  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Catholique de l'Ouest 08/03/2018 08/03/2023 França 

 

 

Acordo de Cooperação 

Acordo Específico para realização do curso Principles and Practice of 
Clinical Research - PPCR 2018. Fornecer suporte remoto ao site pelo Host 
para ECPE denominado "Princípios e Prática da Investigação Clínica 
("PPCR" ou "Curso"). 

Harvard T. H. Chan School of Public 
Health 

14/03/2018 31/12/2021 
Estados Unidos  

Unidos  
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 

23/03/2018 23/03/2023 Alemanha  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante  Claudio Andrés Gallegos Castro 

Universidad de Santiago de Chile 24/04/2018 24/04/2023 Chile  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 
Antropología Social 

27/04/2018 27/04/2023 México 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universitas Brawijaya 02/05/2018 01/05/2023 Indonésia 

 

 

Acordo de Cooperação Acordo Específico - Casa França-Brasil Embaixada da França no Brasil 10/05/2018 10/05/2023 Brasil 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Université 
Paris 1 - Panthéon Sorbonne 

Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne 

18/05/2018 18/05/2023 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne 

18/05/2018 18/05/2023 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

École Nationale Supérieure de 
l'Électronique et de ses Applications 

28/05/2018 28/05/2023 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Atilim Üniversitesi 28/05/2018 28/05/2023 Turquia  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante  Sâmia Kelle de Araujo 

Universitat de València 30/05/2018 30/11/2021 Espanha 
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 
Rede de Investigação e Cooperação Interinstitucional sobre Diversidade 
Linguística (RICIDIL). 

Universidad de Sonora; Universidad 
Nacional de Río Negro;  

31/05/2018 31/05/2023 

México;   

Universidad Nacional de La pampa; 
Universidad Nacional del  

Argentina  

Nordeste; Universidad Autónoma 
de Baja California; Universidad  

Chile  

Autónoma Metropolitana 
Xochimilco; Universidad de La 
Frontera   

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université de Bourgogne 12/06/2018 12/06/2023 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

University of Jinan 20/06/2018 20/06/2023 China 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Marcio Augusto Pereira da Silva Campos 

Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne 

29/06/2018 30/10/2021 França  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Marcio Augusto Campos 

Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne 

29/06/2018 01/03/2021 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Santander 11/07/2018 11/07/2023 Colômbia 

 

 

Memorando de Entendimento Acordo Específico - Mobilidade Docente. Universidade da Beira Interior 11/07/2018 10/07/2023 Portugal  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Instituto Superior de Ciências da 
Educação da Huíla 

11/07/2018 11/07/2023 Angola 
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Institiúid Teicneolaíochta Phort 
Láirge (Waterford Institute of 
Technology) 

19/07/2018 19/07/2023 Irlanda 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante  Clênia dos Santos Azevedo 

Muséum National d’Histoire 
Naturelle 

23/07/2018 23/07/2021 França 

 

 

Memorando de Entendimento Acordo entre a UnB e a Faculdade de Direito da Universidade do Chile. 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile 

27/07/2018 27/07/2023 Chile  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

20/08/2018 20/08/2023 Portugal 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante  Cristiana Dobre 

Université Rennes II 23/08/2018 23/08/2022 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Autónoma da Ciudad 
de Juarez 

01/09/2018 01/09/2023 México 

 

 

Acordo de Cooperação Cátedra Agostinho da Silva Instituto Camões 01/09/2018 31/08/2021 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Instituto Internacional de Educação 
e Formação Acadêmica LTDA 

05/09/2018 05/09/2023 Brasil 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Politechnika Łódzka (Lodz University 
of Technology) 

08/09/2018 08/09/2023 Polônia 

 

 

Memorando de Entendimento 
Favorecimento de permuta de conhecimentos científicos e culturais 
entre os membros de seus respectivos corpos docentes e de pesquisa, 
assim como entre seus estudantes. 

Université de Montréal 12/09/2018 12/09/2023 Canadá 
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Acordo de Múltipla Diplomação 

Oferecer aos estudantes de UNB e UNL que participem neste programa a 
possibilidade de obter, ao mesmo tempo, os títulos de Mestre em 
Administração de Empresas pela UNB e  Universidad Nacional del Litoral 14/09/2018 14/08/2023 Argentina 

 

Magister em Administração Pública UNL  

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Università 
degli Studi di Siena 

Università degli Studi di Siena 14/09/2018 14/09/2023 Itália 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Guangdong University of Finance 
and Economics 

21/09/2018 21/09/2023 China 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Salamanca 01/10/2018 01/10/2022 Espanha 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer um programa de mobilidade de estudantes de graduação, de 
mestrado e de doutorado entre as partes. 

Universidad de Salamanca 02/10/2018 02/10/2022 Espanha 

 

 

Acordo de Múltipla Diplomação 
Estabelecer dupla diplomação entre os cursos de Engenharia da FGA/UnB 
e do/a École Nationale Supérieure D'Ingenieurs de Caen 

École Nationale Supérieure 
D'Ingenieurs de Caen 

08/10/2018 08/10/2023 França 

 

 

Acordo de Intercâmbio Programa de Intercâmbio de Estudantes designado MOBILE 
Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto 

08/10/2018 31/07/2023 Portugal  

Acordo de Múltipla Diplomação 
Estabelecer dupla diplomação entre os cursos de Engenharia da FGA/UnB 
e do/a Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie 

Institut national des sciences 
appliquées de Rouen Normandie 

09/10/2018 08/10/2023 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universitá degli Studi di Milano 17/10/2018 17/10/2023 Itália 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

École des hautes études en sciences 
de l'information et de la 
communication (CELSA) de 
l'Université de Sorbonne 

27/10/2018 27/10/2023 França  
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Panamá 30/10/2018 30/10/2023 Panamá  

Acordo de Múltipla Diplomação 
Estabelecer dupla diplomação entre o Programa de Pós-Graduação em 
Literatura da UnB e da Université de Nantes 

Université de Nantes 09/11/2018 09/11/2023 França 

 

 

Memorando de Entendimento 
Promover a cooperação entre as duas instituições com o fim de realizar, 
conjuntamente, atividades de índole acadêmica, científica. 

Universidade de Lisboa 12/11/2018 12/11/2023 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Aproximação e ampliação das relações entre ambas as Instituições de 
Ensino Superior para o apoio recíproco no incremento da qualidade do 
processo docente educativo, a formação de especialistas altamente 
qualificados e para o trabalho técnico-científico. 

Universidad de La Habana 14/11/2018 14/11/2023 Cuba  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Colorado State University 14/11/2018 14/11/2023 
Estados Unidos  

Unidos  

Acordo de Intercâmbio 
Acordo de Intercâmbio. Regular a colaboração entre a Universidade de 
Vigo e a Universidade de Brasília. 

Universidade de Vigo 14/11/2018 14/11/2022 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade de Vigo 14/11/2018 14/11/2022 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Toulouse III Paul Sabatier 19/11/2018 19/11/2023 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade de Aveiro 22/11/2018 22/11/2023 Portugal 
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Edvaldo Aguiar Portela Moita 

Universität Bielefeld 27/11/2018 31/03/2021 Alemanha  

memorando de Entendimento 
Estabelecimento de cooperação mútua ampla entre a UnB e a UJA, com a 
intenção de promover intercâmbios que trarão benefícios mútuos para 
as suas instituições. 

Universidad de Jaén 03/12/2018 03/12/2022 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade Aberta 05/12/2018 05/12/2023 Portugal  

Memorando de Entendimento 
Estabelecer um enquadramento formal à cooperação e facilitar e 
intensificar os intercâmbios já existentes entre as instituições parceiras. 

Université du Québec à Montréal 07/12/2018 07/12/2023 Canadá 

 

 

Memorando de Entendimento Memorando de Entendimento Específico Universitat de Barcelona 17/12/2018 17/12/2022 Espanha 

 

 

 

 

 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Rodrigo Rodrigues de Souza 

Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales 

18/12/2018 03/05/2022 Argentina 

 

 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad San Sebastián 27/12/2018 27/12/2023 Chile  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

SciencesPo Rennes 31/12/2018 31/12/2023 França 
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

University of Newcastle 31/12/2018 31/12/2023 Austrália  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université de Liège 07/01/2019 07/01/2024 Bélgica 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

De Montfort University 10/01/2019 10/01/2024 Reino Unido 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Sorbonne Nouvelle  Paris 
3 

17/01/2019 17/01/2024 França 

 

 

Memorando de Entendimento 
Adendo de Acordo Geral - Programa de Pós-Graduação em Transportes 
(PPGT). 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto 

21/01/2019 21/01/2022 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Paris-Sud 22/01/2019 22/01/2024 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

University of California, Los Angeles 23/01/2019 23/01/2024 
Estados Unidos  

Unidos  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Rafael Antonio Rodrigues 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco 

29/01/2019 29/01/2023 México 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Université 
de Rennes 1 

Université de Rennes 1 01/02/2019 01/02/2024 França  

Acordo de Intercâmbio Acordo específico de intercâmbio ERASMUS. Sapienza Università di Roma 10/02/2019 10/02/2024 Itália  
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Centro de Estudios Martianos 13/02/2019 13/02/2024 Cuba 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Instituto Politécnico de Coimbra 14/02/2019 14/02/2024 Portugal  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

University of Sussex 07/03/2019 07/03/2022 Reino Unido 

 

 

Acordo de Múltipla Diplomação 
Estabelecer dupla diplomação entre o curso de Arquitetura da UnB e do 
Politecnico di Torino 

Politecnico di Torino 12/03/2019 12/03/2024 Itália 

 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Facultad Politécnica de la 
Universidad Nacional de Asunción 

20/03/2019 20/03/2024 Paraguai 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Técnica de Manabí 25/03/2019 25/03/2024 Equador 

 

 

Memorando de Entendimento 

Atividades que visam transformações sociais e jurídicas: conseguir a igual 
dignidade de povos e culturas; o intercâmbio de saberes; a vigência 
efetiva dos direitos dos povos indígenas e afrodescendentes; a 
solidariedade e a proteção da Mãe Terra. 

Instituto Internacional de Derecho y 
Sociedad 

28/03/2019 28/03/2024 Peru 

 

 

Memorando de Entendimento 
Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 

University of Georgia 02/04/2019 02/04/2024 Estados Unidos  
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Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Unidos  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Allameh Tabataba'i University 05/04/2019 05/04/2024 Irã 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Florida Institute of Technology 05/04/2019 05/04/2024 
Estados Unidos  

Unidos  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Istituto di Scienze e Tecnologie per 
l’Energia e la Mobilità Sostenibile -  

12/04/2019 12/04/2024 Itália 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université de la Rochelle 23/04/2019 23/04/2024 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

26/04/2019 26/04/2024 Colômbia  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Valéria Cristina Castanho de Almeida 

Universidade do Minho 26/04/2019 31/03/2021 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 
Convênio entre a Faculdade de Comunicação da UnB e o Departamento 
de Mídia e Jornalismo da Linnaes University. 

Linneuniversitetet 30/04/2019 30/04/2024 Suécia  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Nádia Prazeres Pinheiro Carozzo 

Universidade do Porto 08/05/2019 31/07/2021 Portugal  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Kyoto University of Foreign Studies 16/05/2019 16/05/2024 Japão 
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Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante João Pedro Leite Barros 

Universidade de Lisboa 21/05/2019 21/05/2024 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

École Nationale Supérieure D' 
Architecture Paris-Malaquais 

21/05/2019 21/05/2024 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Uniwersytet Marii-Curie 
Skłodowskiej w Lublinie (Maria 
Curie- 21/05/2019 21/05/2024 Polônia 

 

Skłodowska University)  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

TransLegal 03/06/2019 03/06/2024 Suécia 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Leonardo José Borges de Amorim 

Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne 

04/06/2019 30/11/2021 França  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Maria Edna Vieira 

Universitat de València 10/06/2019 10/06/2022 Espanha  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Centro de Estudos Sociais Amílcar 
Cabral 

11/06/2019 11/06/2024 Guiné-Bissau 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università degli Studi di Pavia 13/06/2019 13/06/2024 Itália  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata 

17/06/2019 17/06/2024 Itália 

 

 

 



       
      Relatório de Gestão 2021 
 

 

Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Pontificia Universidad Javeriana 17/06/2019 17/06/2024 Colômbia  

Acordo de Cooperação 

Realização de um programa conjunto de cooperação científica, de ensino 
e desenvolvimento, bem como de atividades de intercâmbio de pessoal 
docente, pesquisadores e estudantes.Tal cooperação poderá realizar-se 
em todos os âmbitos e disciplinas de comum int 

Instituto de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Santiago de Chile 

18/06/2019 18/06/2022 Chile 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Santiago de Chile 24/06/2019 24/06/2024 Chile 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna 

24/06/2019 24/06/2024 Itália 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 

26/06/2019 26/06/2024 Colômbia 

 

 

Acordo de Cooperação 
Intercâmbio entre a Faculdade de Arquivo e Estudos de Informática da 
UBC e a Faculdade de Ciência da Informação da UnB.  

School of Library, Archive and 
Information Studies of the Faculty 
of  26/06/2019 26/06/2022 Canadá 

 

Arts of the University of British 
Columbia 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Institut national des sciences 
appliquées de Toulouse 

28/06/2019 28/06/2024 França 

 

 

Memorando de Entendimento 
Cooperação científica e educacional que deverá ser realizada nas 
seguintes áreas: estratégias, métodos e ferramentas para o controle e a 
proteção do território. 

Sapienza Università di Roma 02/07/2019 02/07/2024 Itália  
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Acordo de Cooperação 
Cooperação com a Technische Universitat Braunschweig, Faculdade de 
Engenharia Elétrica, Tecnologia da Informação e Física. 

Technische Universität 
Braunschweig 

03/07/2019 03/07/2024 Alemanha 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Damiana Bernardo de Oliveira Neto 

Universitat de València 03/07/2019 31/12/2022 Espanha  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Tokyo University of Foreign Studies 03/07/2019 03/07/2024 Japão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université Paris Nanterre 08/07/2019 08/07/2024 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Militar Nueva Granada 19/07/2019 19/07/2024 Colômbia  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Católica de Salta 20/07/2019 20/07/2024 Argentina  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Baku International Multiculturalism 
Center 

31/07/2019 31/07/2024 Azerbaijão 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Mariana de Assunção Rodrigues 

Université Toulouse III Paul Sabatier 01/08/2019 01/08/2023 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universid de Buenos Aires 

06/08/2019 06/08/2024 Argentina 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: University of 
the Ryukyus 

University of the Ryukyus 09/08/2019 09/08/2024 Japão 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

University of the Ryukyus 09/08/2019 09/08/2024 Japão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Católica de Pereira 09/08/2019 09/08/2024 Colômbia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Córdoba 15/08/2019 15/08/2024 Espanha  

Acordo de Intercâmbio 
Realizar intercâmbios acadêmicos e culturais por meio de assistência 
mútua nas áreas de treinamento, pesquisa e desenvolvimento 
institucional. 

Universidad de Córdoba 15/08/2019 15/08/2023 Espanha  

Acordo de Intercâmbio 
Expandir e enriquecer os programas acadêmicos e promover o 
intercâmbio de estudantes. 

Universidade de Macau 15/08/2019 15/08/2024 China 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Pamplona 19/08/2019 19/08/2024 Colômbia 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Harvey Mpoto Bombaka 

Aix-Marseille Université 27/08/2019 28/02/2021 França  

Acordo de Intercâmbio 

Estabelecimento das condições a que a IES deverá submeter-se para sua 
adesão, nos termos estabelecidos no Acordo Específico para o 
Intercâmbio de Estudantes BrasilColômbia, ao programa de intercâmbio 
acadêmico BRACOL 

Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileiras (GCUB) - Programa  30/08/2019 30/08/2023 Brasil 

 

BRACOL  

Acordo de Intercâmbio 

Estabelecimento das condições a que a IES deverá submeter-se para sua 
adesão, nos termos estabelecidos no Acordo Específico para o 
Intercâmbio de Estudantes Brasil-México, ao programa de intercâmbio 
acadêmico BRAMEX.. 

Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileiras (GCUB) - Programa  30/08/2019 30/08/2023 Brasil 

 

BRAMEX  
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Sechenov University 02/09/2019 02/09/2024 Rússia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Burgos 03/09/2019 03/09/2024 Espanha 

 

 

memorando de Entendimento 
Acordo Específico com a Escola de Pós-graduação em Engenharia da 
Universidade de Hiroshima. 

Hiroshima University 16/09/2019 16/09/2024 Japão  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Grupo de Investigación en 
Gobierno, Administración y Políticas  

24/09/2019 24/09/2024 

Espanha  

Públicas; Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

Brasil  

    
 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

National Chengchi University 24/09/2019 24/09/2024 Taiwan 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universität Bremen 30/09/2019 30/09/2024 Alemanha  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Bruna Bosi Moreira 

Universität Duisburg-Essen 01/10/2019 31/03/2021 Alemanha 

 

 

Acordo de Intercâmbio/Múltipla Diplomação 
Acordo específico com possibilidade de duplo diploma/ Engenharia 
Elétrica. 

Université de Strasbourg 07/10/2019 07/10/2024 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Uniwersytet Warszawski (University 
of Warsaw) 

17/10/2019 17/10/2024 Polônia 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Azerbaijan University of Languages 24/10/2019 24/10/2024 Azerbaijão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Fakultet for helsevitenskap ved 
Oslomet – storbyuniversitetet 
(Faculty of Health Sciences of the 
Oslo Metropolitan University) 

01/11/2019 01/11/2024 Noruega 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

University of Tsukuba 07/11/2019 07/11/2024 Japão 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Sophia 
University 

Sophia University 08/11/2019 08/11/2024 Japão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Sophia University 08/11/2019 08/11/2024 Japão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Zhejiang Normal University 15/11/2019 15/11/2024 China 

 

 

Acordo de Intercâmbio 

Estabelecer um programa de intercâmbio de estudantes (doravante 
denominado Programa) e definir termos e condições para estudantes de 
ambas as Universidades (doravante referidos como participantes do 
Programa) 

Guangdong University of Finance 
and Economics 

21/11/2019 21/11/2024 China 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Kanda University of International 
Studies 

25/11/2019 25/11/2024 Japão 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Internacional del 
Ecuador 

26/11/2019 26/11/2024 Equador 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Navarra 28/11/2019 28/11/2024 Espanha 

 

 

 

 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante  Natália Turri da Silva 

Universiteit Hasselt 29/11/2019 31/05/2021 Bélgica 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Manuella Costa da Silva 

Universidade de Lisboa 01/12/2019 01/12/2023 Portugal 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

02/12/2019 02/12/2024 Itália 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Nanzan University 03/12/2019 03/12/2024 Japão 

 

 

Acordo de Cooperação 

Regular a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de 
interesse mútuo. 

Myongji University 03/12/2019 03/12/2024 Coreia do Sul 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Arturo Prat 11/12/2019 11/12/2024 Chile 
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Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Università 
degli Studi di Padova 

Università degli Studi di Padova 12/12/2019 12/12/2024 Itália  

Acordo de Cooperação 

Promover a cooperação científica e fortalecer a compreensão cultural 
mútua, por meio de um intercâmbio entre a Universidade de Brasília 
(UnB) e o Instituto de Ciência da  

Institut für Informatik der 
Universität Paderborn 

19/12/2019 19/12/2024 Alemanha 

 

Computação da Universidade de Paderborn (UPB)  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante André Luis Pinto 

Katholieke Universiteit Leuven 20/12/2019 31/03/2022 Bélgica 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universitatea de Vest Timisoara 20/12/2019 20/12/2024 Romênia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Nacional de Trujillo 02/01/2020 02/01/2025 Peru  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante GABRIELA SANDOVAL DE MELLO FRANCO 

Universitat de València 07/01/2020 01/07/2023 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Associação Brasileira de 
Intercâmbio Profissional e 
Estudantil 

07/01/2020 07/01/2022 Brasil 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Instituto Politécnico Nacional 13/01/2020 13/01/2025 México 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Alberto Hurtado 20/01/2020 20/01/2025 Chile 
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

 Aalborg Universitet 22/01/2020 22/01/2025 Dinamarca  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Technische Hochschule Ingolstadt 11/02/2020 11/02/2025 Alemanha 

 

 

memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

SciencesPo 03/03/2020 03/03/2025 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

University of Portsmouth 05/03/2020 05/03/2022 Reino Unido 

 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Central del Ecuador 10/03/2020 10/03/2025 Equador  

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: Università 
degli Studi di Firenze 

Università degli Studi di Firenze 19/03/2020 19/03/2027 Itália 

 

 

memorando de Entendimento Acordo Geral da Faculdade de Saúde - Departamento de Odontologia. University of Leeds 23/03/2020 23/03/2025 Reino Unido  

Memorando de Entendimento Acordo Geral para estudantes de Engenharia Civil 
Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil 

14/04/2020 14/04/2025 Portugal 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Ana Gabriela Guerreiro Leite 

Université Libre de Bruxelles 12/05/2020 31/12/2021 Bélgica 

 

 

Memorando de Entendimento 
Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 

University of Winnipeg 27/05/2020 27/05/2025 Canadá  
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intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo.  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università per Stranieri di Siena 30/06/2020 30/06/2025 Itália 

 

 

Acordo de Cooperação 
Desenvolver um programa de mútua cooperação e intercâmbio 
acadêmico, científico e cultural, envolvendo áreas de interesse mútuo. 

Fulbright Brasil 13/07/2020 13/07/2025 
Estados Unidos  

Unidos  

Acordo de Cooperação 

Protocolo Geral de Ação entre UnB e CSIC. Estabelecer diretrizes gerais 
para a cooperação entre as partes, a fim de promover a colaboração 
entre seus cientistas e grupos de pesquisa, nas áreas científicas e 
tecnológicas nas quais ambos têm interesse. 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

23/07/2020 23/07/2025 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 
Acordo Específico voltado para o funcionamento do Núcleo de Recursos 
e Estudos Hispânicos - NUREH. 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional del Reino de 
España 

24/07/2020 24/07/2024 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Vanguard Community College 24/07/2020 24/07/2025 Suriname  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Maristella Petti 

Università degli Studi Roma Tre 24/07/2020 20/03/2022 Itália 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Fernanda Paixão Araújo Pinto 

Université Sorbonne Nouvelle  Paris 
3 

24/07/2020 28/02/2023 França 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Mobilidade estudantil com a Faculdade de Letras, Tradução e 
Comunicação da Universidade  Livre de Bruxelas. 

Faculté de Lettre, Traduction et 
Communication de l'Université 
Libre de Bruxelles 

01/08/2020 01/08/2025 Bélgica  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Michele Andriolli Custódio 

Université Toulouse III Paul Sabatier 01/08/2020 31/08/2023 França  

Acordo de Cooperação 
Realização de um programa conjunto de cooperação científica, de ensino 
e desenvolvimento, bem como de atividades de intercâmbio de pessoal 
docente, pesquisadores e estudantes. 

Shanghai University 06/08/2020 06/08/2025 China 
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Acordo de Cooperação 
Regular a forma e as condições pelas quais as partes se propõem a 
desenvolver um programa de mútua cooperação e intercâmbio 
acadêmico, científico e cultural, abrangendo áreas de interesse mútuo 

Universidad Central de Chile 04/09/2020 04/09/2025 Chile 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Rafaela Brandão Alves 

Université Côte d'Azur 08/09/2020 05/08/2021 França 

 

 

Acordo de Cooperação Programa de Intercâmbio Acadêmico-Jurídico Teixeira de Freitas Supremo Tribunal Federal 08/09/2020 08/09/2025 Brasil  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Università degli Studi Della 
Repubblica di San Marino 

14/09/2020 14/09/2025 San Marino 

 

 

Memorando de Entendimento Acordo Geral Acadêmico 
École Nationale Supérieure de 
Techniques Avancées Bretagne 

16/09/2020 16/09/2025 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Oulun yliopisto (University of Oulo) 22/09/2020 22/09/2025 Finlândia 

 

 

Convênio Internacional 
Pesquisa - Anticorpos no diagnóstico e terapia da Covid-19: estudo clínico 
e translacional com pacientes convalescentes. 

New York University 24/09/2020 31/12/2021 
Estados Unidos  

Unidos  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Technische Universität 
Braunschweig 

07/10/2020 07/10/2025 Alemanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

École Centrale de Marseille; École 
Centrale de Nantes;  

07/10/2020 07/10/2025 França 

 

CentraleSupélec; École Centrale de 
Lyon; École Centrale de Lille 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Flavio Ferreira Borges 

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

23/10/2020 01/08/2021 Espanha  
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Politécnica de 
Cartagena 

05/11/2020 05/11/2025 Espanha 

 

 

Acordo de Cooperação 

Protocolo de Cooperação entre o Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua I.P., a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de 
Uberlândia, cujo objeto trata da reestruturação da Cátedra Agostinho da 
Silva 

Instituto Camões; UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

11/11/2020 11/11/2023 
Portugal;   

Brasil  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université TÉLUQ 12/11/2020 12/11/2025 Canadá  

Acordo de Cooperação Leitorado em Língua e Cultura Alemã. 
Deutscher Akademischer 
Austauschdienst 

30/11/2020 30/11/2025 Alemanha 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Manuella Mucury Teixeira 

Université Paris-VIII 08/12/2020 01/03/2022 França  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

King Hamad Global Centre for 
Peaceful Coexistence 

17/12/2020 17/12/2025 Bahrein  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Ana Dóris da Silva 

Universidade do Porto 19/01/2021 08/03/2023 Portugal 

 

 

Acordo de Intercâmbio Promover o intercâmbio de alunos.  
Universidad Miguel Hernández de 
Elche 

10/02/2021 10/02/2025 Espanha 

 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Cláudia Tharis Augustin 

Carleton University 11/02/2021 31/03/2023 Canadá 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Univerza v Novi Gorici 18/02/2021 18/02/2026 Eslovênia 
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Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Ana Carolina Loyola Caetano Rios 

École des Ponts ParisTech 03/03/2021   França 

 

 

Convênio Internacional Acordo Geral e Acordo de Intercâmbio. Kanazawa University 05/03/2021 04/03/2026 Japão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Company  

18/03/2021   Suécia 

 

 

Memorando de Entendimento 

Filiação à REDUNI - Red Iberoamericana de Universidades y Centros 
Académicos sobre Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Transferencia del Conocimiento  

RED IBEROAMERICANA DE 
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE  19/03/2021 18/03/2026 Colômbia 

 

Municipal INVESTIGACIÓN  

Acordo de Intercâmbio Renovação do acordo com a Temple University Temple University 05/04/2021   
Estados Unidos  

Unidos  

Acordo de Intercâmbio 
Renovação do acordo com a Universidade Técnica Tcheca em Praga, cuja 
vigência expirou em 21/06/2021. 

Ceské Vysoke Uceni Technicke v 
Praze 

05/04/2021   
República   

República Tcheca  

Acordo de Intercâmbio 
Renovação do acordo com a Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa, cuja vigência expirou em 26/10/2021. 

Instituto Superior de Agronomia 06/04/2021   Portugal 

 

 

Acordo de Múltipla Diplomação Acordo Geral de Cotutela Università degli Studi di Padova 08/04/2021 07/04/2026 Itália  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Hochschule Hamm-Lippstadt 08/04/2021 07/04/2026 Alemanha  

Convênio Internacional 
Possibilidade de se efetivar parceria com a Universidade de Lisboa 
conforme justificado pela referida Professora na execução do projeto - 
laboratórios de acesso remoto e experimentações a distância. 

Universidade de Lisboa 15/04/2021   Portugal  

Memorando de Entendimento 
Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 

Universidade Autônoma de Chiapas 26/04/2021 26/04/2026 México 
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intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo.  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 

29/04/2021 29/04/2026 Peru 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Institute of International Education 12/05/2021 12/05/2023 
Estados Unidos  

Unidos  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

13/05/2021 13/05/2026 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale della Regione Emilia-
Romagna 

13/05/2021 13/05/2026 Itália 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer as bases do presente Acordo Específico para o Intercâmbio 
de Estudantes. Renovação. 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

13/05/2021 13/05/2025 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Nacional de San Luis 18/05/2021 17/05/2026 Argentina  

Acordo de Intercâmbio 
Intercâmbio de estudantes de graduação, mestrado e doutorado e de 
docentes e pesquisadores. 

Shibaura Institute of Technology 25/05/2021 25/05/2026 Japão 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Panteion University of Social and 
Political Sciences 

25/05/2021 24/05/2026 Grécia 
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Memorando de Entendimento 
As duas universidades concordam em cooperar por meio deste convênio 
a fim de aprofundar a cooperação na pesquisa e no ensino e em outras 
áreas científicas. 

Freie Universität Berlin 28/05/2021 28/05/2026 Alemanha  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Rodolfo Andrade Breves 

Université de Lorraine 02/06/2021 31/08/2022 França  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Manuelita Hermes Rosa Oliveira Filha 

Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata 

16/06/2021 31/12/2022 Itália  

Acordo de Intercâmbio 
Cooperar com o intercâmbio de estudantes e/ou de pessoal no contexto 
do programa Erasmus+ 

 University of Crete 21/06/2021 31/05/2022 Grécia 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante EDUARDO XAVIER LEMOS  

Universidad de Sevilla 21/06/2021 28/02/2023 Espanha  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Lorena Ferreira Alves 

Universidad de Granada 22/06/2021 31/07/2022 Espanha  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Elías González López 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

24/06/2021 15/12/2023 Espanha  

Acordo de Cooperação Cátedra UNESCO em Educação a Distância 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 

30/06/2021 30/12/2024 França 

 

 

Acordo de Intercâmbio Erasmus+ Programme Inter-institutional agreement 2020-2023 Sapienza Università di Roma 01/07/2021 31/12/2023 Itália 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecimento de um programa de intercâmbio e das condições que o 
regerão, entre a Universidade de Brasília e a Universidade de Granada. 

Universidad de Granada 07/07/2021 07/07/2025 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 
As instituições concordam em implementar um programa de cooperação 
científica e acadêmica entre as duas 

Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

09/07/2021 09/07/2026 Itália  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Université de Rennes 1; 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
PONTA  

12/07/2021 12/07/2026 

França;   

GROSSA; Universidad Nacional de 
San Luis 

Brasil  

  Argentina  

Acordo de Múltipla Diplomação 
Consórcio WOP-P - mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das 
Organizações. 

Universitat de València; Alma Mater 
Studiorum – Università di  

26/07/2021 26/07/2026 Espanha  
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Bologna; Universidade de Coimbra; 
Universitat de Barcelona 

Itália;   

  Portugal  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Granada 04/08/2021 04/08/2025 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universität Innsbruck 11/08/2021 11/08/2026 Áustria 

 

 

Convênio Internacional 

Realização do programa de extensão "Curso em Socioeducação como 
meio de responsabilização e emancipação de adolescentes", destinado à 
formação e à capacitação de servidores do Sistema Socioeducativo do 
Distrito Federal - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 
Federal (SEJUS-DF). Convênio Tripartite UnB, Finatec e Unión de las 
Ciudades Capitales Iberoamericanas. 

Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas ; Fundação de  

01/09/2021 01/09/2022 

Espanha  

Empreendimentos Científicos e 
Tecnológicos 

Brasil  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Ryerson University; Universidade 
Federal de Pernambuco;  01/09/2021 01/09/2026 Canadá 

 

Universidade Federal de Goiás  

Acordo de Intercâmbio Interinstitutional Agreement 2021-2022. Programa Erasmus. 
Universidad Politécnica de 
Cartagena 

06/09/2021 31/12/2022 Espanha 

 

 

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Amanda Nunes Lopes Espiñeira Lemos 

Universidade do Minho 08/09/2021 07/09/2024 Portugal  

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidade do Minho 08/09/2021 07/09/2024 Portugal  
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Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad Carlos III de Madrid 27/09/2021 27/09/2026 Espanha 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Estabelecer o intercâmbio entre a UnB e a/s instituição/ões: 
Universidade de Coimbra 

Universidade de Coimbra 08/10/2021 08/10/2026 Portugal 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
"European Master in Building Information Modelling BIMA+", para que a 
UnB torne-se uma parceira associada (Associated Partner) do referido 
programa. 

Universidade do Minho 14/10/2021 14/10/2022 Portugal  

Acordo de Cotutela 
Estabelecer coorientação para obtenção de duplo diploma do/a 
estudante Jenifer Vega Rodríguez 

Université Grenoble Alpes 18/10/2021 30/09/2023 França 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Universidad de Sevilla 19/10/2021 19/10/2025 Espanha 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Planeta Formación y Universidades 20/10/2021 20/10/2024 Espanha 

 

 

Convênio Internacional Engajadamente: o Papel Ativo dos Jovens na Promoção da Saúde Mental Oxford University 21/10/2021 20/12/2022 Reino Unido 

 

 

Acordo de Intercâmbio 
Promoção da mobilidade de estudantes e de professores entre a 
Universidade Aberta (UAb) e a Universidade de Brasília (UnB)  

Universidade Aberta 29/10/2021 05/12/2023 Portugal  

Memorando de Entendimento Programa de Cooperação e Intercâmbio 
Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer 

11/11/2021 11/11/2026 França 

 

 

 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Helsingin yliopisto 07/12/2021 07/12/2026 Finlândia  



       
      Relatório de Gestão 2021 
 

 

Tipo de Acordo Descrição Instituição Início Fim País 

Memorando de Entendimento 

Regular a forma e as condições por as quais as partes conveniadas se 
propõem a desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercambio acadêmico, científico e cultural, abarcando áreas de 
interesse mútuo. 

Instituto del Bien Común 21/12/2021 21/12/2026 Peru 

 

 

 


