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Memorando Circular N.º 13 /PROPG/2018 

Florianópolis, 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Assunto: Procedimentos para implementação de acordos de cotutelas 

 

 

1. Considerando a necessidade de conferir celeridade à análise e assinatura dos 

processos para implementação da formação pós-graduada stricto sensu com titulação 

simultânea (cotutela) internacional, previstos na Resolução Nº 04/CPG/2017, de 30 de março 

de 2017, a PROPG recomenda a adoção dos seguintes procedimentos: 

 

a) A minuta do acordo de cotutela deve ser analisada, pela PROPG e pela parte 

responsável na instituição estrangeira, previamente ao encaminhamento do 

processo para assinatura do acordo. 

b) O início das atividades em cotutela deve, obrigatoriamente, respeitar a assinatura do 

acordo de cotutela por todas as partes envolvidas, ou seja, o estudante não pode 

iniciar suas atividades na instituição receptora sem que o acordo esteja assinado 

por ambas  instituições envolvidas e a data de início das atividades deve, 

necessariamente, ser uma data futura. 

c) O tempo necessário para análise e assinatura do acordo, por ambas instituições, 

deve ser considerado na definição da data de início das atividades de cotutela. 

d) O tempo mínimo de permanência para o desenvolvimento das atividades de cutela 

do mestrado é de 6 (seis) meses e do doutorado é de 12 (doze) meses.  

e) O acordo de cotutela, caso apresente-se em língua estrangeira, deve conter sempre a 

sua versão em língua portuguesa. 

f) A composição da banca deve ser definida no acordo de cotutela (número de 

membros e suas procedências), bem como as responsabilidades pelas despesas das 

viagens internacionais previstas. A PROPG não possui recursos financeiros para 

custear despesas desta natureza, as quais podem ser compartilhadas pelo respectivo 

Programa e estudante. 

g) Os estudantes em cotutela deverão observar as obrigações regimentais exigidas para 

todos os estudantes regularmente matriculados no respectivo curso de pós-

graduação stricto sensu na UFSC (cumprimento de créditos em disciplinas, prazo 

máximo para defesa, defesa pública da tese/dissertação, entre outros). 

h) A competência para assinatura dos acordos de cotutela é da Pró-Reitora de Pós-

Graduação (o acordo não deve conter espaço para o aval do Reitor da UFSC). 
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i) Quando encaminhado para a rubrica da PROPG, o acordo deve vir devidamente 

instruído em processo administrativo, com ofício de encaminhamento da 

Coordenação do Programa, o projeto de pesquisa e a ata de aprovação da cotutela 

no respectivo Colegiado Delegado. 

j) As orientações mais específicas sobre os processos de cotutela (legislação, minuta 

do acordo e orientações de como instruir o processo) podem ser encontradas no 

site: http://propg.ufsc.br/internacionalizacao/cotutela/ 

 

 

Atenciosamente,  

http://propg.ufsc.br/internacionalizacao/cotutela/

