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Escritório de Internacionalização



Acordos e
Parceiros
A Unisinos tem parceria com mais de
160 instituições internacionais. Os
acordos formados, porém, são
diferentes dependendo do propósito.

Ressaltamos que outros tipos podem
ser feitos, desde que negociados.

Acordos Gerais
Mobilidade Acadêmica
Coorientação
Dupla Titulação (Cotutela)



Acordos Gerais

Mobilidade Acadêmica

Coorientação

Dupla Titulação (Cotutela)

Um acordo inicial firmado com a instituição
parceira para possibilitar questões de

mobilidade, coorientação e dupla titulação.

Possibilita que estudantes de graduação e
pós-graduação realizem atividades
acadêmicas e aproveitem créditos.

A partir desse acordo, dissertações e teses
são orientadas pelas duas instituições.

A Dupla Titulação oportuniza a obtenção de
diploma válido em dois países.



Dupla Titulação
(Cotutela) e
Doutorado Sanduíche

Dupla Titulação (Cotutela) NÃO é o mesmo
que doutorado sanduíche.

O doutorado sanduíche consiste na realização
de um período no exterior para realização de
atividades acadêmicas e obtenção de
créditos, sendo sua duração de pelo menos 3
meses. Se encaixa no acordo de mobilidade.

Já a dupla titulação (cotutela) garante
diploma nas duas instituições para o
estudante, durando entre 6 e 12 meses e se
encaixando nos acordos de dupla titulação.



Doutorado Sanduíche - PrInt

Doutorado Sanduíche - PDSE

Para concorrer à bolsa, o candidato deverá
estar alinhado com com uma das temáticas

prioritárias da Unisinos. Este programa é
destinado exclusivamente a alunos dos PPGs
Administração, Comunicação, Computação

Aplicada, Design e Educação.  A bolsa permite
a realização de 6 meses de pesquisa.

 Iniciativa promovida pela Capes para
fomentar o intercâmbio científico e

qualificação acadêmica de discentes do Brasil.
A bolsa permite a realização de 6 a 10 meses
de pesquisa no Exterior. Alunos que não têm

acesso ao PrInt podem se candidatar no PDSE,
desde que o PPG tenha nota mínima 4.



Outros 
 Fomentos

Emerging Leaders in the Americas Program

Fulbright Brasil

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Campus France

O ELAP oferta bolsas de estudo para mobilidade em
universidades canadenses. Mais informações aqui.

Bolsas de estudo para mobilidade em universidades
dos EUA. Mais informações aqui.

O DAAD oferta bolsas de estudo para mobilidade
em universidades alemãs. Saiba mais aqui.

Bolsas de estudo para mobilidade em 
universidades francesas. Mais 
informações aqui.

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://fulbright.org.br/
https://www.daad.org.br/pt/
https://www.bresil.campusfrance.org/


Importante
Todos os exemplos citados requerem
acordo entre a Unisinos e a parceira

pretendida. Caso você deseje realizar algum
processo de internacionalização com

instituição de ensino que esteja fora da
listagem disponível aqui, entre em contate

conosco via mobilidade@unisinos.br.

http://www.unisinos.br/global/pt/parcerias/acordos-bilaterais



