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GENERAL CONVENTION ON INTERNATIONAL 
COTUTELLE BETWEEN THE UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), 
BRAZIL, AND THE FRIEDRICH-ALEXANDER 
UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG (FAU), 
GERMANY. 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA legal entity of public right, in 

accordance with the terms of Law no. 3849/60 

of December 18, 1960, organized under the 

format of a special regimen autarchy, with 

headquarters at Campus Universitário João 

David Ferreira de Lima, Florianópolis, Santa 

Catarina, Brazil, hereafter referred to as UFSC, 

represented in this Convention by its Vice-

President for Post-Graduate Studies, Prof. Dr. 

Cristiane Derani, in exercise of his powers 

conferred upon him by Article 30, paragraph 

VII of the UFSC Constitution, and the 

FRIEDRICH-ALEXANDER UNIVERSITÄT 

ERLANGEN-NÜRNBERG, with headquarters at 

Erlangen and Nuremberg, Bavaria, Germany, 

hereafter referred to as FAU, represented on 

this act by its Rector Prof. Dr.-Ing. Joachim 

Hornegger, hereby agree to establish the 

present General Convention in accordance 

with the following clauses: 

 

 

 

 

 
CONVENÇÃO GERAL DE COTUTELA 

INTERNACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

(UFSC), BRAZIL, E A FRIEDRICH-ALEXANDER 

UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG (FAU), 

ALEMANHA. 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, pessoa jurídica de direito público, 

nos termos da Lei n.º 3849/60, de 18 de 

dezembro de 1960, organizada sob a forma de 

autarquia de regime especial, com sede no 

Campus Universitário João David Ferreira de 

Lima, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 

doravante denominada UFSC, neste ato 

representada por sua Pró-Reitora de Pós-

Graduação, Prof. Dr. Cristiane Derani, no uso 

de suas atribuições que lhe confere o artigo 30, 

inciso VII do estatuto da UFSC, e a FRIEDRICH-

ALEXANDER UNIVERSITÄT ERLANGEN-

NÜRNBERG, com sede em Erlangen e 

Nuremberg, Baviera, Alemanha, doravante 

denominada FAU, neste ato representada por 

seu Representado por seu Reitor Prof. Dr.-Ing. 

Joachim Hornegger, resolvem de comum 

Convenção firmar o presente Convenção Geral 

em conformidade com as cláusulas a seguir: 
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FIRST CLAUSE – GENERAL OBJECTIVE 

1.1 In accordance with the German and 

Brazilian regulations in force, relating to 

doctoral studies, UFSC and FAU decided to 

establish a general cotutelle convention. 

 

1.2 To this objective, the regulations in force 

and determinations expressed in the 

following rules and regulations will be 

observed, respectively at UFSC and FAU: 

I - Normative Resolution No. 154/2021/CUN/ 

UFSC, which establishes the general 

regulation of stricto sensu postgraduate 

studies; 

II - Resolution No. 7/2020/CPG/UFSC, which 

provides for the regime of international co-

trust and simultaneous titling. 

III - Internal regulations of the UFSC graduate 

programs to which the students are linked. 

IV – FAU REGULATION TO BE INCLUDED 

 

 

SECOND CLAUSE – SPECIFIC OBJECTIVE 

2.1 The Universities hereby state their intent 

to promote a double degree through the 

international cotutelle regime involving the 

graduate courses “Doutorado em Engenharia 

Química” and “Doutorado em Ciência e 

Engenharia de Materiais”, from UFSC, and the 

“PhD in Engineering” (“Doktor der Ingenieur-

wissenschaften” - Dr.-Ing.), from FAU, that 

will be of mutual benefit for both institutions 

and the education of their students. 

 

 

THIRD CLAUSE – ADHESION  

3.1 The adhesion of students to this general 

cotutelle convention will take place through 

the signature of a Term of Adhesion to the 

General Convention on international cotutelle 

and will establish the specific conditions for 

CLÁUSULA 1ª – OBJETIVO GERAL 

1.1 Em concordância com os regulamentos 

alemão e brasileiro em vigor, relativos a 

estudos doutorais, a UFSC e a FAU resolvem 

estabelecer uma Convenção Geral de cotutela.  

 

1.2 Para esse objetivo, serão observadas as 

regulamentações vigentes e determinações 

expressas nas seguintes normas e 

regulamentos, respectivamente na UFSC e na 

FAU: 

I - Resolução Normativa Nº 154/2021/CUN/ 

UFSC, que estabelece o regulamento geral da 

pós-graduação stricto sensu; 

II - Resolução nº 7/2020/CPG/UFSC, que dispõe 

sobre o regime de cotutela internacional e 

titulação simultânea. 

III - Regimento interno dos programas de pós-

graduação da UFSC ao qual os(as) discentes 

estejam vinculados. 

–V - INSERIR A REGULAMENTAÇÃO DA FAU 

 

CLÁUSULA 2ª – OBJETIVO ESPECÍFICO 

2.1 As Universidades signatárias manifestam a 

intenção de promover a dupla diplomação por 

meio de regime de cotutela internacional 

envolvendo os cursos de pós-graduação de 

“Doutorado em Engenharia Química” e 

“Doutorado em Ciência e Engenharia de 

Materiais” por parte da UFSC e o “PhD in 

Engineering” (“Doktor der Ingenieur-

wissenschafte–” - Dr.-Ing.), por parte da FAU, 

que trarão benefícios mútuos para as suas 

instituições e para a formação de seus alunos.  

 

CLÁUSULA 3ª – DA ADESÃO 

3.1 A adesão de discentes a esta Convenção 

Geral de cotutela se dará através da assinatura 

de Termo de Adesão à Convenção Geral de 

cotutela internacional e estabelecerá as 

condições específicas para desenvolvimento da 
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the development of the training of doctors 

and the commitment of the parties involved 

under the general cotutelle convention. 

 

3.2 The Term of Adhesion to the general 

cotutelle convention shall establish: 

I - the conditions of the cotutelle regime and 

the issuance of the diploma with 

simultaneous degrees in both countries; 

II - the period of activities, respecting the 

minimum stay of 6 (six) months of cotutelle in 

each of the signatory institutions; 

III - the research project, containing the 

schedule of activities to be developed by the 

doctoral student within the scope of the 

international cooperation Convention in each 

of the signatory institutions, and the need or 

not of prior qualification of the work; 

IV - the maximum term for obtaining the 

academic degree; 

V - the degree to be awarded in each of the 

signatory institutions; 

VI - the form of presentation of the course 

conclusion work, the language, the place of 

defense, and the number of members of the 

examining board with their respective origins. 

 

 

 

FOURTH CLAUSE – CONDITIONS 

4.1 To be considered eligible for the double 

degree the students have to be registered in 

one of the programs mentioned in the second 

clause, and finished at least their first 

semester at the original institution.    

 

 

 

4.2 The candidates will be selected by a 

commission composed of representative(s) 

from both institutions.  

formação de doutores e o compromisso das 

partes envolvidas sob a Convenção Geral de 

cotutela. 

 

3.2 O Termo de Adesão à Convenção Geral de 

cotutela deverá estabelecer: 

I - as condições do regime de cotutela e de 

expedição do diploma com titulação 

simultânea nos dois países; 

II - o período das atividades, respeitada a 

permanência mínima de cotutela de 6 (seis) 

meses, em cada uma das instituições 

signatárias; 

III - o projeto de pesquisa, contendo o 

cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas pelo(a) doutorando(a) no 

âmbito do Convenção de cotutela internacional 

em cada uma das instituições signatárias, e a 

necessidade ou não de qualificação prévia do 

trabalho;  

IV - o prazo máximo para titulação; 

V - a titulação a ser conferida em cada uma das 

instituições signatárias; 

VI - a forma de apresentação do trabalho de 

conclusão de curso, o idioma, o local de defesa 

e o número de membros da banca 

examinadora com suas respectivas 

procedências. 

 

CLÁUSULA 4ª – DAS CONDIÇÕES 

4.1 Para serem elegíveis para a dupla 

diplomação os(as) estudantes deverão estar 

matriculados(as) em suas respectivas 

instituições nos programas mencionados na 

cláusula segunda, e deverão ter completado, 

no mínimo, o primeiro semestre na instituição 

de origem.  

 

4.2 A seleção dos(as) candidatos(as) deverá 

ocorrer por comissão composta por 

representante(s) das instituições convenentes.  
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4.3 The parties signing this Convention will 

organize the exchange of the students 

mentioned in 4.2, for a minimum period of 6 

(six) months.  

 

4.4 The subject of research of each student 

must be defined in the Term of Adhesion and 

approved by the supervisors of both 

institutions prior to the start of the exchange 

period abroad. 

 

4.5 The parties will strive to balance the 

number of students enrolled in the double 

degree each year from each institution. The 

parties will make efforts to match the 

numbers of students enrolled in the double 

degree from each side by the duration of this 

General Convention.   

 

4.6 The exchange students will be enrolled as 

students, with all the respective rights and 

obligations applicable to regular students 

from the programs at UFSC and FAU 

mentioned in the second clause.  

 

 

4.7 The official language of work, classes, 

research, and PhD thesis presentation will be 

English.  

 

 

4.8 In order to obtain the double degree 

mentioned in the second clause, the 

candidates must fulfil all the requirements 

from both institutions. Particularly, one must 

submit and defend a research project, submit 

a PhD thesis, and defend it in front of a panel 

of experts.  

 

 

 

4.3 As partes que assinam a Convenção se 

comprometem a organizar o intercâmbio de 

estudantes escolhidos de acordo com o item 

4.2, por período não inferior a 6 (seis) meses.  

 

4.4 O tema de pesquisa de cada aluno 

envolvido deverá ser definido no Termo de 

Adesão e ter aprovação dos orientadores de 

ambas as instituições antes do início do início 

das atividades de cotutela no exterior. 

 

4.5 As partes devem se esforçar para equilibrar 

o número de alunos(as) desta dupla 

diplomação em cada ano do programa 

provenientes de cada instituição. As partes irão 

envidar seus melhores esforços para resolver 

os desequilíbrios até o final do período desta 

Convenção Geral. 

 

4.6 Os(as) discentes estarão inscritos como 

alunos(as) regularmente matriculados(as) com 

todos os respectivos direitos e obrigações 

aplicáveis a alunos(as) regulares dos programas 

da UFSC e da FAU mencionados na cláusula 

segunda.  

 

4.7 A língua oficial de trabalho, tanto na oferta 

de disciplinas, quanto no desenvolvimento da 

pesquisa e na produção do texto da tese de 

doutorado será o inglês.  

 

4.8 Para a obtenção da dupla diplomação 

mencionada na cláusula segunda, o(a) discente 

deverá ter cumprido todas as exigências de 

ambas as instituições. Particularmente, deve 

apresentar e defender um projeto de pesquisa, 

apresentar uma tese de doutorado e defendê-

la perante uma banca de avaliadores de 

reconhecido conhecimento na área.  
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4.9 The procedures related to the deposit of 

the course conclusion work (thesis) must be in 

accordance with the regulations in force in 

each institution involved. 

 

4.10 The amount of time to fulfil the 

requirements for the double degree must be 

provided in the Term of Adhesion.  

 

4.11 Any changes to the conditions 

established by the General Convention on 

International Cotutelle or the Term of 

Adhesion to it must be carried out by means 

of an Addendum, approved in the same 

instances as the original document. 

 

4.12 After successfully fulfilling the 

requirements above the candidate will receive 

the degree of “Doutor em Engenharia 

Química” or “Doutor em Ciência e Engenharia 

de Materiais”, from UFSC, and of “Doktor der 

Ingenieurwissenschaften”, from FAU. The 

diplomas, printed separately by the 

institutions, shall receive a stamp on the back 

referencing this Convention and the degree 

given by each partner institution. 

 

 

4.13 The exchange student is exempted from 

paying tuition fees at the host institution. 

Additional charges, including any social 

services, depend on the regulations of the 

host institution. 

 

4.14 The exchange student is responsible for 

all travel and maintenance costs incurred 

during the exchange, including any university 

expenses other than the tuition fees. 

 

 

4.9 Os procedimentos relativos ao depósito do 

trabalho de conclusão de curso (tese) deverão 

estar de acordo com a regulamentação vigente 

em cada instituição envolvida. 

 

4.10 O prazo para cumprir as exigências e obter 

a dupla diplomação deverá estar previsto no 

Termo de Adesão. 

 

4.11 Quaisquer alterações nas condições 

estabelecidas pela Convenção Geral de 

cotutela internacional ou Termo de Adesão a 

esta vinculado deverão ser realizadas por meio 

de um Termo Aditivo, aprovado nas mesmas 

instâncias do documento original. 

 

4.12 Após cumprir com sucesso as exigências 

supracitadas, o aluno receberá o título de 

“Doutor em Engenharia Química” ou “Doutor 

em Ciência e Engenharia de Materiais”, pela 

UFSC, e de “Doktor der 

Ingenieurwissenschaften”, pela FAU. Os 

diplomas impressos separadamente pelas 

instituições deverão conter apostilamento no 

verso com referência ao regime de cotutela 

internacional e ao título emitido pela 

instituição parceira.  

 

4.13 Não serão cobradas taxas de matrícula ou 

mensalidades. Encargos adicionais, incluindo 

quaisquer dos serviços sociais, dependem dos 

regulamentos da instituição receptora.  

 

4.14 O intercambista é responsável por todas 

as despesas de viagem e de subsistência 

incorridas no período de intercâmbio, incluindo 

quaisquer despesas que não sejam taxas 

universitárias. 
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4.15 Each exchange student must provide his 

or her own health and accident insurance. 

 

 

4.16 The composition of the evaluation board 

of the course conclusion work (thesis) will be 

approved by both institutions in accordance 

with their regulations. 

 

4.17 Travel expenses for the composition of 

the evaluation committee for the defence of 

the conclusion work (thesis), if any, must be 

agreed upon and paid for by the graduate 

programs listed in the second clause. 

Alternatively, the participation of members of 

the board will be made possible through audio 

and video interaction in real time (remote 

participation). 

 

FIFTH CLAUSE – COORDINATION  

5.1 The supervision of the present Convention 

will be in the charge of the Coordination of the 

Graduate Program in Chemical Engineering at 

UFSC and TO BE DEFINED AT FAU.  

 

5.2 Each institution shall look after the quality 

of its own program.  

 

5.3 The coordinators of the General 

Convention, as representatives of each 

institution involved, agree to maintain 

constant dialogue aiming at possible 

improvements of the convention, quality of 

the dual degree program, offer of disciplines, 

student progress, and possible curricular 

changes. 

 

SIXTH CLAUSE – ADDENDA 

6.1 In case of changes in the requirements 

from the institutions regarding the double 

degree, or changes in the curricula of 

4.15 O estudante de intercâmbio deve 

contratar seu próprio seguro saúde e de 

acidentes pessoais. 

 

4.16 A composição da banca de avaliação do 

trabalho de conclusão do curso (tese) será 

aprovada por ambas as instituições de acordo 

com seus regulamentos. 

 

4.17 Despesas com viagens para composição 

da banca de avaliação da defesa do trabalho de 

conclusão (tese), caso existam, deverão ser 

acordadas e custeadas pelos programas de 

pós-graduação listados na cláusula segunda. 

Alternativamente, será possibilitada a 

participação dos membros da banca através de 

meios de interação de áudio e vídeo em tempo 

real (participação remota). 

 

CLÁUSULA 5ª – COORDENAÇÃO 

5.1 A supervisão desta Convenção ficará a 

cargo da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação de Engenharia Química na UFSC e A 

DEFINIR NA FAU.  

 

5.2 Cada instituição deverá zelar pela qualidade 

do programa ofertado pela mesma.  

 

5.3 As coordenações da Convenção Geral, 

como representantes de cada instituição 

envolvida, comprometem-se a manter diálogo 

constante visando possíveis melhorias da 

Convenção, qualidade do programa de dupla 

diplomação, oferta de disciplinas, progresso 

dos estudantes, e possíveis modificações 

curriculares. 

 

CLÁUSULA 6ª – TERMOS ADITIVOS 

6.1 Em caso de mudanças nas exigências das 

instituições parceiras que envolvam a dupla 

diplomação, ou alteração de currículos dos 
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programs involved, the permanent institution 

shall inform its partner about all the changes 

at least six months ahead. These changes shall 

be outlined in Addenda, processed and 

approved in the same instances as the original 

Convention.  

 

 

SEVENTH CLAUSE – DURATION  

7.1 The present General Convention shall 

remain in effect for 60 (sixty) months, starting 

on the day the Convention is signed. In case of 

interest of both parties, this Convention may 

be renewed for an equal period. 

 

EIGHTH CLAUSE – INTELLECTUAL PROPERTY 

8.1 Nothing in this Convention may be 

construed as granting or implying implicitly to 

either Party a right of any kind over any 

invention, patent, or other intellectual 

property owned or acquired by the other 

previously and/or independently to this 

Convention. 

 

 

8.2 Each Party shall retain ownership of the 

intellectual property, including software and 

know-how of the work it has performed prior 

to the signing date of the Convention or 

performed independently to this Convention. 

 

 

8.3 The Parties shall co-own the results 

obtained jointly, proportionally to their 

respective intellectual and financial 

contributions. 

 

8.4 Each Party may freely and without any cost 

use the results obtained collectively. 

 

programas envolvidos as instituições parceiras 

se comprometem a comunicar a outra sobre as 

mesmas, com antecedência mínima de seis 

meses. Tais alterações deverão ser 

formalizadas através de Termos Aditivos, 

tramitados nas mesmas instâncias que a 

Convenção original.  

 

CLÁUSULA 7ª – VIGÊNCIA 

7.1 A presente Convenção Geral vigorará pelo 

prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir 

da data da sua assinatura. Em caso de interesse 

de ambas as partes, esta Convenção poderá ser 

renovada por igual período. 

 

CLÁUSULA 8ª – PROPRIEDADE INTELECTUAL 

8.1 Nenhuma disposição no presente 

Convenção pode ser interpretada como 

concedente ou conferidora implicitamente a 

uma das Partes um direito de qualquer 

natureza sobre toda invenção, patente ou 

outra propriedade intelectual de propriedade 

ou adquirida pela outra anteriormente e/ou de 

forma independente da presente Convenção. 

 

8.2 Cada Parte mantém a propriedade dos 

direitos de propriedade intelectual, incluindo 

software e know-how do trabalho que tem 

realizado anteriormente à data de entrada em 

vigor da Convenção, e/ou independentemente 

desta. 

 

8.3 As Partes são coproprietárias dos 

resultados obtidos em conjunto, em prorata de 

suas respectivas contribuições intelectuais e 

financeiras. 

 

8.4 Cada Parte poderá usar livremente e 

gratuitamente os resultados obtidos em 

conjunto. 
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8.5 The Parties shall meet to define, if 

necessary and in each case within the scope of 

the actions developed, a common strategy for 

the protection and exploitation of the results 

obtained together, which shall be the subject 

of Specific Agreements. 

 

8.6 If the exploitation of the results obtained 

jointly by one Party requires the use of know-

how or prior patents partially or wholly owned 

by the other Party, the other Party shall, 

without prejudice to the rights granted to 

third parties, favour such an operation. The 

terms of use of intellectual property are then 

set by contract in each case. 

 

 

NINTH CLAUSE – TERMINATION  

9.1 This General Convention may be 

terminated by any of the parties by serving a 

written notice to the other party at least thirty 

days prior to termination. The ongoing 

activities covered by a Term of Adhesion 

and/or an Addendum will not be affected and 

should therefore be completed even if 

termination occurs by one of the parties.  

 

 

 

TENTH CLAUSE – DISPUTE  

10.1 The parties agree that any controversies, 

disputes, or claims arising out of this 

Convention shall be settled by means of 

consensual negotiation. If an agreement is not 

reached, the parties will seek to negotiate 

through arbitration. UFSC chooses an arbiter, 

FAU chooses a second and a third shall be 

chosen by mutual agreement. 

 

 

8.5 As Partes se reunirão para definir, se 

necessário e, em cada caso, no escopo das 

ações desenvolvidas, uma estratégia comum 

para a proteção e exploração dos resultados 

obtidos em conjunto, as quais serão objeto de 

Acordos Específicos. 

 

8.6 Se a exploração dos resultados obtidos em 

conjunto por uma das Partes requerer o uso de 

know-how ou de patentes anteriores de 

propriedade parcial ou totalmente pela outra 

Parte, esta última deve, sem prejuízo dos 

direitos concedidos a terceiros, favorecer esta 

operação. Os termos de uso da propriedade 

intelectual são então fixados por contrato em 

cada caso. 

 

CLÁUSULA 9ª – RESCISÃO 

9.1 Esta Convenção Geral poderá ser rescindida 

por quaisquer dos convenentes, desde que 

aquele que assim o desejar comunique ao 

outro, por escrito, com antecedência mínima 

de trinta dias. As atividades em andamento por 

força de Termo de Adesão e/ou Termo Aditivo 

previamente firmados não serão prejudicadas 

devendo, consequentemente, ser concluídas 

ainda que ocorra rescisão por um dos 

convenentes. 

 

CLÁUSULA 10ª – DO FORO 

10.1 Os convenentes de comum acordo irão 

procurar dirimir quaisquer dúvidas ou 

controvérsias decorrentes da presente 

Convenção através de negociação consensual. 

Na impossibilidade desta, buscar-se-á a 

negociação através da via arbitral. A UFSC 

escolherá um árbitro, a FAU escolherá um 

segundo e o terceiro será ser escolhido de 

comum acordo. 
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10.2 The parties are aware of the content and 

scope of each of its clauses, state that there is 

no deceit, bad faith, or any other reason that 

vitiates its celebration, and sign this 

Convention in duplicate, both copies with the 

same content and validity. 

 

 

Date: ……................................ 

 

 

PROF. DR.-ING. JOACHIM HORNEGGER, 

FAU Rector 

10.2 As partes se declaram cientes do conteúdo 

e alcance de cada uma de suas cláusulas, 

declaram que não há dolo, má fé, ou qualquer 

outro motivo que vicie sua celebração, e 

assinam o presente Convenção em duas vias, 

com mesmo conteúdo e validade. 

 

 

Data: …................................... 

 

 

PROF. DR. CRISTIANE DERANI 

Pró-Reitora de Pós-Graduação da UFSC 

 

 


