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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
Acordos assinados entre a Universidade do Estado do Pará, 

Redes e Instituições Acadêmicas Internacionais 

 
 

ACORDO MULTILATERAL  
 
 Programa de Intercâmbio Acadêmico Latino-Americano (PILA) 
 

Objeto: Promover o intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação, 

assim como de acadêmicos, pesquisadores e gestores de 222 Universidades e 

Instituições de Ensino Superior participantes, de 08 países (México, Colômbia, 

Argentina, Chile, Cuba, Nicarágua, Uruguai e Brasil), de forma a enriquecer sua 

formação acadêmica e profissional, bem como promover a internacionalização 

da Educação Superior, fortalecendo os laços de cooperação.  

Data de Assinatura: 05/10/2021 
Vigência: Indeterminado  
Link: https://www.programapila.lat/  

 
 
 
ACORDOS BILATERAIS 
 
 
ARGENTINA 

 
Unversiadad de Morón 

Objeto: As instituições se comprometem a estabelecer relações de 

cooperação e apoio de natureza acadêmica, cultural, tecnológica e de 

serviços. 

Data de Assinatura: 27/09/2018  

Vigência: 26/09/2022 

Link: https://www.unimoron.edu.ar/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.unimoron.edu.ar/
http://www.unimoron.edu.ar/
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Universidad Nacional Arturo Jauretche – UNAJ 

Objeto: Estabelecer programas de estudo conjunto, intercâmbio e 

cooperação no campo da pesquisa, da docência, e da extensão universitária; 

atividades desenvolvidas, a fim de fortalecer as relações acadêmicas, 

científicas e culturais entre ambas as instituições. 

Data de Assinatura: 09/10/2019   

Vigência: 08/10/2024 

Link: https://www.unaj.edu.ar/ 
 
 
CANADÁ 
 
 

Université de Quebec à Montréal 

Objeto: Facilitar e desenvolver relações de cooperação nas áreas do ensino 

superior e da pesquisa, no âmbito geral da cooperação entre os dois países.  

Data da assinatura: 19/08/2021 

Vigência: 19/08/2026 

Link: http://www.uqam.ca/ 

 
 
 

CHILE 
 
             Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC-Chile) 

Objeto: Ambas as instituições deverão encorajar a cooperação em 

disciplinas administradas em seus respectivos cursos e procurarão 

promover: atividades de pesquisa conjunta; troca de informações e materiais 

de interesse mútuo; intercâmbio entre o corpo acadêmico e administrativo; 

pesquisadores; professores visitantes; alunos de pós- graduação; outros 

membros do quadro que julgarem pertinentes; e outras formas de 

cooperação que ambas as partes julgarem adequadas. 

Data de Assinatura: 14/05/2021 

Vigência: 13/05/2026 

Link: https://www.uc.cl/ 
 
 

CHINA 
 
             Shandong Normal University (SDNU) 

Objeto: Programas oferecidos por ambas as instituições, conforme a 

necessidade e possibilidade de cada parceiro, visando a promoção e o 

http://www.unaj.edu.ar/
http://www.unaj.edu.ar/
http://www.uqam.ca/
https://www.uc.cl/
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desenvolvimento de relações de cooperação internacional. O auxílio 

oferecido por cada uma das partes será relativo ao ensino, pesquisa, 

intercâmbio de docentes e discentes, intercâmbio cultural e treinamento de 

pessoal técnico, de acordo com critérios que beneficiem ambas as partes. 

Data de Assinatura: 08/08/2013 

Vigência: Indeterminada (Renovado em 2019) 

Link: http://www.at0086.com/SDNU/ 

 

 

Hanban – Sede do Instituto Confúcio em Pequim 

Objeto: Apoiar e promover o ensino da língua chinesa, assim como melhorar 

a compreensão mútua e a amizade entre os povos dos dois países e 

estabelecer o Instituto Confúcio UEPA. 

Data de Assinatura: 17/07/2014 

Vigência: Indeterminada 

 

 

 

ESPANHA 

 

            Universidad de Sevilla  

Objeto: As universidades signatárias manifestam interesse em realizar 

intercâmbios acadêmicos e culturais nos domínios da docência, da 

investigação e da cultura.  

Data de Assinatura: 18.11.2021 

Vigência: 18.11.2025 

Link: https://www.us.es/ 

ESTADOS UNIDOS 
 

California State University San Marcos 

Objeto: Protocolo de entendimento para intercâmbio de professores e 

pesquisadores de projetos conjuntos de pesquisa; desenvolvimento de 

programas de formação acadêmica e profissional; promoção de eventos; 

troca de informações e publicações acadêmicas; intercâmbio estudantil no 

nível de graduação e pós-graduação; outras áreas a ser identificadas pelos 

respectivos gestores e corpo docente. 

Data de Assinatura: 20/10/2014 

Vigência: Indeterminada 

Link: http://www.csusm.edu 
 

http://www.at0086.com/SDNU/
http://www.csusm.edu/
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FRANÇA 
 

Université de Lorraine 

Objeto: Colaborar com esforços de cooperação internacional em projetos 

e programas de formação, programas de intercâmbio e mobilidade 

internacional de docentes e discentes e programa conjunto visando 

celebração de acordo de dupla diplomação. 

Data de Assinatura: 16/07/2018 

Vigência: 15.07.2023 

Link: http://www.univ-lorraine.fr/    

 

 

IRLANDA 
 

Limerick Institute of Technology (LIT) 

Objeto: Intercâmbio de membros do corpo discente, docente e/ou 

administrativo, pesquisa e publicações conjuntas, participação em eventos 

acadêmicos, intercâmbio de material acadêmico e outras informações, 

programas conjuntos de cooperação que tenham por objetivo a concessão 

de diplomas conjuntos, programas acadêmicos especiais de curta duração, 

atividades conjuntas de atividades relativas a Incubadoras. 

Data de Assinatura: 29.11.2013 

Vigência: indeterminado. 

Link: http://www.lit.ie/  

 

 

POLÔNIA 

 
Universidade de Tecnologia de Lublin (Politechniki Lubelskiej) 

Objeto: Aprimorar a educação e a pesquisa acadêmica, desenvolvendo a 

cooperação entre as duas instituições por meio de variadas atividades 

acadêmicas e de pesquisa, tais como intercâmbio de docentes, discentes e 

corpo técnico; projetos de pesquisa e publicação de material conjunto, etc. 

Data de Assinatura: 25.04.2016 

Vigência: 24.04.2021 – todos os acordos foram estendidos por mais um 

ano, devido à pandemia Covid-19 

Link: http://en.pollub.pl/ 

 
 
 
 

http://www.univ-lorraine.fr/
http://www.lit.ie/
http://en.pollub.pl/
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PORTUGAL 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Objeto: Cooperação técnica e científica internacional e interuniversitária 

por meio de intercâmbio e convalidação de currículo e programa de cursos 

superiores em níveis de graduação e pós-graduação. 

Data de Assinatura: 02.07.2012 

Vigência: prazo indeterminado 

Link: http://www.utad.pt/ 

 

 

Universidade do Porto 

Objeto: Promoção da cooperação técnica e científica internacional e 

interuniversitária por meio de intercâmbio de professores, pesquisadores, 

alunos e pessoal técnico, execução de projetos de interesse comum e 

realização de cursos, conferências e seminários. 

Data de assinatura: 27/07/2021 

Vigência: 27/07/2026 

Link: http://www.up.pt/ 
 
 
 

Instituto Politécnico de Bragança – IPB 

Objeto: Estimular a pesquisa conjunta de interesse comum e, segundo 

prioridades previamente determinadas, a colaborar mutuamente para o 

desenvolvimento da docência nas áreas em que ambas estejam 

interessadas., a promover e facilitar a mobilidade dos seus docentes e 

investigadores, a fortalecer a mobilidade dos seus estudantes de graduação 

e de pós-graduação e, em geral, a prosseguir conjuntamente quaisquer outros 

objectivos de interesse comum que considerem apropriados. 

Data de assinatura: 16.06.2017 

Vigência: 15.06.2022 
            Link: http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utad.pt/
http://www.up.pt/
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/
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UCRÂNIA 

 
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

Objeto: As instituições se comprometem a cooperar a fim de desenvolver 

atividades acadêmicas e de pesquisa entre ambas as Partes, com base na 

experiência de ambas nessas áreas, sob a orientação das recomendações 

da UNESCO. 

Data de Assinatura: 10.10.2018 

Vigência: 09.10.2023 

Link: http://www.uipa.edu.ua/en/home-en 

 

 

 

Relação atualizada em: 17/01/2022 

http://www.uipa.edu.ua/en/home-en

