Comissão de Pós-Graduação
&
Comissão de Relações Internacionais
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

COCO-TUTELA OU DUPLA TITULAÇÃO
O que é?
A Dupla Titulação ou Co-Tutela é uma parceria firmada por
convênio acadêmico internacional entre a USP ou unidades e
uma instituição de ensino e pesquisa estrangeira. Visa
a preparação do aluno em regime de coorientação para titulação
válida e reconhecida nas duas instituições. Para tanto, é
necessária a execução de um plano de trabalho de pelo menos 6
meses e executável dentro do prazo máximo do aluno e vigência
do convênio.

Quem pode participar?
O aluno regularmente matriculado em curso acadêmico de
doutorado ou mestrado na USP ou em instituição estrangeira.

Tramitação - Fluxograma
Docente/aluno -> CCP -> CRInt -> CPG -> Congregação -> PRPG

Negociação
A tramitação do convênio pode ser um processo
demorado tanto na USP quanto na instituição
estrangeira. Buscando agilizar a assinatura do
documento, a Comissão de Relações Internacionais
auxiliará nas negociações dos contratos de co-tutela.
Logo ao iniciar o diálogo com a instituição estrangeira,
entre em contato com a secretaria da CRInt pelo email crint@fmrp.usp.br ou telefone (16) 3315-4536.
Outras Informações:
Comissão de Pós-Graduação -CPG:
E-mail: cpg@fmrp.usp.br
Telefone: (16) 3315-0687

Comissão de Relações
Internacionais -CRInt:
E-mail: crint@fmrp.usp.br
Telefone: (16) 3315-4536

Fluxograma Dupla Titulação/co-tutela

Solicitação do Orientador/Aluno
-Plano de Trabalho a ser
desenvolvido na IEE com
cronograma de execução,
período mínimo 6 meses (
doc. em português e a
idioma oficial da IEE);
- Curriculum vitae
atualizado e carta de aceite
do orientador da IEE

PRPG: Câmara de Normas e
Recursos-CaN

- Análise do mérito
acadêmico

Congregação FMRP

- Análise do
estabelecimento do
convênio ou termo de
compromisso
Minuta
USP ?

Comissão Coordenadora do
programa CCP

Comissão de Relações
Internacionais-CRInt
-Verificar se há convênio
vigente com IEE – Se houver
submeter o termo de
compromisso;
- Análise e negociação, se
necessária, da minuta do
convênio ( em português e
idioma oficial da IEE)

Comissão de Pós-Graduação
- Análise do
estabelecimento do
convênio ou termo de
compromisso

- Análise do mérito
acadêmico
- Parecer de Membro
da CPG

Sim

NÃO
Análise
Jurídica
Minuta USP ou Termo de Compromisso
http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/apoioadministrativo/editais

Conselho de Pós-Graduação CoPGr
- Estabelecimento do
convênio ou termo de
compromisso pela USP
e IES estrangeira
Mais Informações:
http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/internacionalizacao/dupla-multipla-titulacao

Legenda
IEE – Instituição de Ensino
Estrangeira

