
CCINT 

Comissão de Cooperação Internacional  



Criação 

 Novembro de 2008  

 

 Portaria 102/2008 



Membros 

 Presidente e vice – gestão 20/22 

 Profa. Dra. Maria Inês Assumpção Fernandes 

 Prof. Dr. Daniel Kupermann 

 01 representante de cada Departamento 

 01 representante discente da Graduação  

 01 representante discente da Pós-graduação  

 Mandato de 02 anos com reconduções. 

 Técnico Responsável:  Dalva Aparecida Paes 



Modalidades de Convênios 
 

 

 Mobilidade Internacional 

                 Convênios com modelos pré-aprovados pela P.G. 

 

 Modalidade Pesquisa : Com Seres Humanos  

                      Com Atividades de Cultura e Extensão 
                 

Docente apresenta:  

                      - Plano de atividades 

                      - Cronograma de trabalho 

                      - Participantes e suas obrigações  



 
Convênios de Mobilidade Internacional 
 Passo 1  - Aprovação dos convênios pelos parceiros  

Docente  

apresenta solicitação via 

e-mail  

Apresentar documento ao 

solicitante 

Apresenta documento 

para parceiro no exterior 

Pesquisar site da 

parceira na busca de 

informações para 

montar o documento. 

Aprovado 

CCINT redigi 

documento em dois 

idiomas 

Quando são solicitadas 

modificações, o documento é 

refeito e retorna para reanalise   



 
Convênios de Mobilidade Internacional 

 Passo 2 – Aprovação nas instâncias superiores 

   Encaminhar 

para instâncias 

de aprovação. 

CCINT 
Congregação ou  

CTA 
Reitoria – Setor 

de convênios  

Aprovação 

Final no 

sistema 

Documento 

aprovado  

pelos 

parceiros 

Não sendo 

aprovado em 

alguma 

instância o 

processo 

retorna para 

ajustes e 

nova 

avaliação.  



 
Convênios de Mobilidade Internacional 

 Passo 3 – Pós-aprovação  

 Convênio 

aprovado no 

sistema 

Encaminhar para 

assinaturas no IP 
Docente 

responsável 
CCINT Diretoria 

Comunicar parceira 

e solicitar endereço 

de envio.  

Enviar duas 

vias do 

documento, 

em cada 

idioma, para 

assinatura na 

universidade 

parceira. 

Retorno de uma via, 

em cada idioma, do 

documento assinado 

para arquivo da 

CCINT.  



 
Convênios de Mobilidade Internacional 

 Passo 4 – Pós-Assinatura   

 

Publicar convênio 

no DOE.  

Encaminhar 

cópia do 

convênio 

assinado e 

publicação à 

AUCANI. 

Inserir cópia do 

documento 

assinado e data 

de vigência no 

sistema 

Mercúrio. 

Convênio 

assinado 



 
Convênios de Pesquisa com Seres 
Humanos 
 Passo 1  - Aprovação dos convênios pelos parceiros  

Docente  

apresenta solicitação via 

e-mail  

Apresentar documento ao 

solicitante 

Encaminhar 

documento 

para 

parceiro no 

exterior 

Pesquisar site da 

parceira na busca de 

informações para 

montar o documento. 

Aprovado 
CCINT redigi 

documento em dois 

idiomas 



 
Convênios de Pesquisa com Seres 
Humanos 

 Passo 2 – Aprovação nas instâncias superiores 

   

Encaminha 

para 

instâncias de 

aprovação. 

Depto 

Comissão de Ética 

em Pesquisa com 

Seres Humanos 

(CEPH) 

Comissão de 

Pesquisa 

Congregação 

Documento 

aprovado  

pelos 

parceiros 

Solicitante insere o 

documento na 

Plataforma Brasil 

CCINT 

Setor de 

Convênios 

Reitoria 

Não sendo aprovado 

em algum instância, o 

processo retorna para 

ajustes sugeridos   

e é reanalisado.  

 

Aprovação Final 



 
Convênios de Pesquisa com Seres 
Humanos 

 Passo 3 – Pós-aprovação  

 Convênio 

aprovado no 

sistema 

Encaminhar para 

assinaturas no IP 
Docente 

responsável 
CCINT Diretoria 

Comunicar parceira 

e solicitar endereço 

de envio.  

Enviar duas 

vias do 

documento, 

em cada 

idioma, para 

assinatura na 

universidade 

parceira. 

Retorno de uma via, 

em cada idioma, do 

documento assinado 

para arquivo da 

CCINT.  



 
Convênios de Pesquisa com Seres 
Humanos 

 Passo 4 

 

Publicar convênio 

no DOE.  

Encaminhar 

cópia do 

convênio 

assinado e 

publicação à 

AUCANI. 

Inserir cópia do 

documento 

assinado e data 

de vigência no 

sistema Mercúrio. 

Convênio 

assinado 



 
Convênios de Pesquisa com Atividades de 
Cultura e Extensão  
 Passo 1  - Aprovação dos convênios pelos parceiros  

Docente  

apresenta solicitação via 

e-mail  

Apresentar documento ao 

solicitante 

Encaminhar 

documento 

para 

parceiro no 

exterior 

Pesquisar site da 

parceira na busca de 

informações para 

montar o documento. 

Aprovado 
CCINT redigi 

documento em dois 

idiomas 



Convênios de Pesquisa com Atividades de 
Cultura e Extensão 

 Passo 2 – Aprovação nas instâncias superiores 

   
Encaminhar para 

instâncias de 

aprovação. 

Depto 

Comissão de 

Pesquisa 

 

Comissão de 

Cultura e 

Extensão  

Não sendo aprovado em algum instância, o processo retorna para ajustes sugeridos  e é 

reanalisado.  

Congregação 

Documento 

aprovado  

pelos parceiros 

CCINT 

Setor de 

Convênios 

Reitoria 



 
Convênios de Pesquisa com Atividades de 
Cultura e Extensão 

 Passo 3 – Pós-aprovação  

 Convênio 

aprovado no 

sistema 

Encaminhar para 

assinaturas no IP 
Docente 

responsável CCINT Diretoria 

Comunicar parceira 

e solicitar endereço 

de envio.  

Enviar duas 

vias do 

documento, 

em cada 

idioma, para 

assinatura na 

universidade 

parceira. 

Retorno de uma via, 

em cada idioma, do 

documento assinado 

para arquivo da 

CCINT.  



Convênios de Pesquisa com Atividades de 
Cultura e Extensão 

 Passo 4 

 

Publicar convênio no 

DOE.  

Encaminhar cópia 

do convênio 

assinado e 

publicação à 

AUCANI. 

Inserir cópia do 

documento 

assinado e data de 

vigência no sistema 

Mercúrio. 

Convênio 

assinado 



CCINT  

Obrigada!  

 
Dalva Paes 

ipccnint@usp.br 

 

 

 

 

S. Paulo, 11 de março de2021.  
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