
CONVÊNIOS VIGENTES 
 
Convênios Nacionais 
 

BRASIL 

Convênio Geral ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a Universidade Estadual de Feira de 
Santana, Bahia. 

Executora: Profa. Dra. Charlotte Marie Chambelland Galves - Executor substituto Prof. Dr. Juanito Ornelas 
de Avelar.  

Objetivo: Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação acadêmica e científica entre UEFS e a 
UNICAMP, abrangendo as áreas de ensino, pesquisa e extensão. 
Vigência: 5 anos  08/08/2011 a 07/08/2016 

Convênio Geral de Cooperação entre a Universidade do Estado de Mato Grosso e a Universidade 
Estadual de Campinas 

Executor: Eduardo Roberto Junqueira Guimarães Executor Substituto: Plinio Almeida Barbosa 
Objetivo: O presente Convênio tem por finalidade estabelecer e regulamentar um programa de 
cooperação acadêmica e científica entre a UNEMAT e a UNICAMP, abrangendo as áreas de ensino, 
pesquisa e extensão. O programa de cooperação acadêmica e científica aqui estabelecido e 
regulamentado será tão amplo quanto for necessário ou desejável, incluindo o intercâmbio de 
investigadores, professores e estudantes; a realização de estudos e pesquisas, consultorias, conferências, 
publicações, ministração de cursos e programas de treinamento, realização de estágios e quaisquer outras 
atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelos partícipes.  

Vigência: indeterminado a partir de 2014 

Termo Aditivo nº1 ao Convênio Geral de Cooperação entre a Universidade do Estado de Mato Grosso e 
a Universidade Estadual de Campinas 

Executor: Eduardo Roberto Junqueira Guimarães Executor Substituto: Plinio Almeida Barbosa 

Objetivo: Fortalecer as relações existentes entre as instituições; Promover intercâmbio entre 
universidades; Desenvolver Programa de Cooperação com vistas a difusão do conhecimento; Promover o 
intercâmbio de experiências que contribuam para o fortalecimento das atividades de pesquisa e ensino na 
pós-graduação; Fortalecimento da pós-graduação stricto sensu entre as instituições de ensino superior 

Vigência: 5 anos de 16/6/2014 a 15/6/2019 

Acordo Geral de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal de 
São Paulo 

Executor: Prof. Dr. Petrilson Alan Pinheiro da Silva   Executora Substituta Profa. Dra. Cláudia H. Rocha 

Objetivo: Fortalecer as relações existentes entre as instituições; Desenvolver Programa de Cooperação 
com vistas à difusão do conhecimento; Promover o intercâmbio de experiências que contribuam para o 
fortalecimento das atividades de extensão, pesquisa e ensino na pós-graduação; Intercâmbio de 
pesquisadores e estudantes de pós-graduação; Proposição conjunta da oferta do curso de extensão 
Multiletramentos na Escola Pública para professores de escola pública; Proposição de projetos de 
pesquisa conjuntos, vinculados ao grupo de pesquisa do CNPQ Multiletramentos na escola por meio da 
Hipermídia; Publicação conjunta dos dois professores executores do Acordo e de seus alunos de pós-



graduação, vinculados aos programas de pós-graduação das duas instituições; Realização de missão de 
docência por meio de oferecimento, participação em cursos, conferências, seminários, simpósios. 

Vigência: 2 anos a partir de 2016 

 
Convênios internacionais 
 
 

Acordo do Consórcio Máster Interinstitucional em Ensino e Aprendizagem de Espanhol em Contextos 
Internacionais e Multilíngues Multiele-Erasmus Mundus. 

 Executora: Profa. Dra. Monica Graciela Zoppi-Fontana, Executora Substituta: Profa. Dra. Sheila Elias de 
Oliveira.  

Objetivo: Participação do programa de pós-graduação em linguística aplicada no mestrado MULTIELE de 
ensino e aprendizagem de espanhol em contextos multilíngue e internacionais. 
Vigentes: o contrato II até 31-10-2013, e o contrato III até 31/7/2015 

 

ALEMANHA 

Convênio de Cooperação entre a UNICAMP e Universidade de Heidelberg, Alemanha. Executora: Profa. 
Dra. Isabella Tardin Cardoso e Executor substituto: Prof. Dr. Paulo Sergio de Vasconcelos. 

Objetivo: Constitui objeto do presente Convênio a ampla cooperação entre as partícipes, com a finalidade 
de em promover a cooperação entre ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, através dos 
meios indicados a seguir: 1. Intercâmbio de docentes, pesquisadores e estudantes; 2. Implementação de 
projetos conjuntos (inclusive grupos e centros) de pesquisa; 3. Promoção de eventos científicos e 
culturais; 4. Intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; 

Vigência: Indeterminada a partir de 4/2/2014  

Termo Aditivo nº1 ao Convênio Geral de Cooperação entre a UNICAMP e Universidade de Heidelberg, 
Alemanha 

 Executora: Profa. Dra. Isabella Tardin Cardoso e Executor Substituto: Prof. Dr. Paulo S. de Vasconcellos.   

Objetivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo nº 1, a execução do Plano de Trabalho anexo, 
intitulado “Teoria da Filologia/ Theorie der Philologie”. 

Vigência: de 4/2/2014 a 6/2/2019 (5 anos) 

 

Convênio de Cooperação Interinstitucional Erasmus + entre a Univerisidade Estadual de Campinas – 
Brasil e a Universität Bremen – Bremen – Alemanha 
Executor: Prof Dr. Juanito Ornelas de Avelas e Executora Substituta: Charlotte M. Chambelland Galves 
Objetivo: Intercâmbio de estudantes e/ou docentes/funcionários no âmbito do Programa Erasmus+. 
Vigência: 2  anos a partir de 2016 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Termo Aditivo Nº 3 Ao Acordo de Cooperação entre a Universidade Estadual 
de Campinas (Brasil) e a Universidade de Hamburgo (Alemanha) 

Executora Sonia Maria Lazzarini Cyrino  Executora Substituta: Profa. Dra. Charlotte Chambeland Galves 



Objetivo: colaboração na área de Estudos Comparados das Línguas Românicas, prevendo estágios-
sanduíche para alunos de doutorado, estágios de pós-doutorado e estágio de curta-duração para 
pesquisadores nas duas instituições. 
Vigência: até dezembro de 2015. 
Vigência início 22/10/2015 
 
 

ARGENTINA 

Convênio de cooperação que entre a UNICAMP e a Universidade de La Plata, Buenos Aires, Argentina.  

Executora Profa. Matilde V. R. Scaramucci e Executora Substituta: Profa. Dra. Maria Rita Salzano Moraes.  

Objetivo: Ampla cooperação entre as partícipes, com a finalidade de promover a cooperação entre ambas 
as instituições, em área de mútuo interesse, através de:  Intercâmbio de docentes, pesquisadores e 
estudantes; implementação de projetos conjuntos de pesquisa; promoção de eventos científicos e 
culturais; intercâmbio de informações técnico-científicas e publicações acadêmicas; e formação de 
recursos humanos na graduação e pós-graduação. 

Inicio: 15/08/2013  - Vigência indeterminada 

ESPANHA 

Termo Aditivo no. 3 ao acordo de cooperação entre a Alianza 4 Universidades/Espanha e UNICAMP que 
celebram a Universitat Pompeu Fabra e a Universidade Estadual de Campinas.  

Executora: Profa. Dra. Inês Signorini. Executor Substituto: Petrilson Alan Pinheiro da Silva.  

Objeto: Estabelecer e desenvolver atividades de colaboração acadêmica e científica entre o Departamento 
de Linguística Aplicada do IEL/UNICAMP e o Departamento de Tradução e Ciências da Linguagem (UPF) 
com o grupo de pesquisa consolidado Gr@el (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de 
Llengües); Desenvolver projetos conjuntos de investigação que contribuam para a formação de 
professores e investigadores na área; Promover conjuntamente seminários, cursos de pós-graduação, e 
conferências; Estabelecer um programa de intercâmbio de docentes pesquisadores, alunos de pós-
graduação e  intercâmbio de publicações e publicações conjuntas de resultados de pesquisas. 

Vigência: 2014 – 2018  

FRANÇA 

Convênio de Cooperação  entre a UNICAMP  e a L’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon (France) . 
Executor: Prof. Dr. Eduardo Roberto Junqueira Guimarães e Executora Substituta: Profa. Mónica Zoppi-
Fontana.  

Objetivo: Realização de projetos de pesquisa e/ou programa de ensino em comum; intercâmbio de 
pessoal (docentes, pesquisadores, pós-doutorados; pessoal técnico ou administrativo); intercâmbio de 
leitores; a mobilidade de estudantes (graduação, mestrado e doutorado); desenvolvimento de cotutelas 
internacionais de tese; organização de todo tipo de colaboração que poderia se revelar útil à realização 
destes objetivos. 

Vigência 5 anos  10/09/2013 – 09/09/2018 (5 anos) 

 

Termo Aditivo nº 1 ao Convênio de Cooperação  entre a UNICAMP  e a L’Ecole Normale Supérieure de 



Lyon, Lyon (France).  Executor: Prof. Dr. Eduardo Roberto Junqueira Guimarães e Executora Substituta: 
Profa. Mónica Zoppi-Fontana..  

Objetivo: Intercâmbio de estudantes, docentes, pessoal técnico. 

Vigência: 10/09/2013 – 09/09/2018  

 

Termo Aditivo nº 2 ao Convênio de Cooperação entre a UNICAMP e a L’Ecole Normale Supérieure de 
Lyon, Lyon (France).  

Executor: Prof. Dr. Eduardo Roberto Junqueira Guimarães e Executor Substituto: Prof. Dr. Jose Horta 
Nunes Mónica Zoppi-Fontana.  

Objetivo: colaboração entre a Unicamp e a École Normale Supérieure de Lyon que tem por finalidade 
desenvolver projeto de pesquisa entre o Labeurb – Unicamp e Laboratório Triangle da ENS, sobre a 
constituição das cidades no século XVI.  

Vigência: 5 anos 10/09/2013 – 09/09/2018 

Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a Université de La Sorbonne  Nouvelle – Paris III, França. 

Executora: Profa. Mónica Graciela Zoppi Fontana e  Executor Substituto: Prof. Dr. Eduardo Guimarães.   

Objetivo: Intercâmbio de docentes, pesquisadores, alunos e informações e publicações acadêmicas; 
implementação de projetos conjuntos de pesquisa; promoção de eventos científicos e culturais. 
Vigência indeterminada a partir de 23/05/2007 

 

Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a Université de La Sorbonne Nouvelle – 
Paris III, França. 
Executora: Profa. Dra. Sheila Elias de Oliveira e Executora Substituta Profa. Dra. Monica Graciela Zoppi-
Fontana. 
Objetivo: As atividades previstas visam dar continuidade ao intercâmbio já existente entre as equipes de 
ambas as instituições, através das pesquisas conjuntas realizadas, principalmente, sobre semântica 
nominal, semântica dos discursos e da enunciação, análise de discurso, lexicologia e lexicografia e 
divulgação científica e cultural.  
Para alcançar os objetivos acima referidos, serão realizadas: 

a) missões de trabalho (professores e pesquisadores); 
b) missões de estudo (alunos); 
c) publicações; 
d) organização de encontros conjuntos em ambos os países (reuniões de trabalho, jornadas de 

estudo, seminários, colóquios). 
 Intercâmbio de professores pesquisadores e estudantes de pós-graduação, com o propósito de promover 
a cooperação em áreas acadêmicas de mútuo interesse, através de pesquisa conjunta, e permitir aos 
membros do corpo docente e discente (que curse pós-graduação) de uma universidade (universidade de 
origem) que participem em atividades acadêmicas na outra universidade (universidade hospedeira). 

Vigência: 5 anos a partir de  26/10/2015 

Convênio Geral de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas (Brasil) e a Universidade de 
Paris XIII (França)  
Executores: Profa. Dra.Mónica Graciela Zoppi Fontana Executor Substituto: Prof. Dr.  Lauro José S. Baldini 
OBJETIVO: intercâmbio de docentes e pesquisadores; implementação de projetos conjuntos de pesquisa; 



promoção de eventos científicos e culturais; intercâmbio de informações e publicações acadêmicas.  
Vigência Indeterminada a partir de10/10/2014 

Convênio: Termo Aditivo Nº 1 Ao Acordo Geral de Cooperação entre a Universidade Estadual De 
Campinas (Brasil) e a Universidade de Paris XIII (França) 
Executores: Profa. Dra. Mónica Graciela Zoppi Fontana - Executor Substituto: Prof. Dr. Lauro José Siqueira 
Baldini 
OBJETIVO: As duas instituições convenentes declaram a intenção de colaborar na área de ciências da 
linguagem, por meio da organização de um programa acadêmico a ser desenvolvido entre o 
Departamento de Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 
Campinas, Brasil, de um lado, e a equipe Pléiade da Universidade de Paris XIII, França. As atividades 
previstas visam desenvolver pesquisas conjuntas sobre semântica, análise do discurso e epistemologia das 
ciências da linguagem 
 Período 5 anos 10/01/2014 a 09/01/2019   

Acordo de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a  Universidade Paul Valéry - 
Montpellier III – França  
Executora: Profa. Dra. Maria José Coracini  Executor Substituto: Profa. Dra. Carmen Zink Bolonhini 
Objetivo: Intercâmbio de docentes e pesquisadores; implementação de projetos conjuntos de pesquisa; 
promoção de eventos científicos e culturais; intercâmbio de informações e publicações acadêmicas e 
intercâmbio de estudantes. 
Vigência 5 anos a partir de 2014) 

Termo Aditivo nº1 aoAcordo de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a  
Universidade Paul Valéry - Montpellier III – França  
Executora: Profa. Dra. Maria José Coracini  Executor Substituto: Profa. Dra. Carmen Zink Bolonhini 
Objetivo: Estabelecer e desenvolver relações entre o IEL (Instituto de Estudos da Linguagem) e o Sciences 
du Langage de l’Université Paul Valéry - Montpellier III, para proporcionar a suas respectivas equipes 
acadêmicas apoio acadêmico, logístico e cultural, com base no acordo em apreço; estabelecer um 
programa de intercâmbio de docentes pesquisadores e estudantes de pós-graduação, a fim de promover 
cooperação nas áreas acadêmicas de interesse mútuo por meio de pesquisa em comum e possibilitar que 
membros da equipe acadêmica de uma universidade (universidade de origem) participem das atividades 
acadêmicas na outra (universidade hospedeira).  
Ambas as partes acordam em promover o intercâmbio de publicações, de resultados de pesquisas 
(incluindo a parceria na publicação dos resultados), bem como em organizar visitas de docentes e 
pesquisadores a fim de lhes permitir participar de diversas atividades acadêmicas de curta ou longa 
duração na universidade hospedeira, inclusive cotutela. 
Vigência 5 anos a partir de 2014  
 
 

Acordo Geral de Cooperação entre a UNICAMP e Universidade Michel de Montaigne – Bordeaux 3, 
França .  
Executora: Profa. Dra. Marcia Azevedo de Abreu e Executora Substituta: Profa. Dra. Orna Messer Levin 
Objetivo: Este acordo se destina a facilitar a cooperação acadêmica no campo do ensino e da pesquisa nas 
disciplinas de artes, letras, línguas, ciências humanas e sociais. Acordo com possibilidades de intercâmbio 
de professores-pesquisadores e de estudantes pesquisadores por um período fixo, para desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e formação profissional, de acordo com as normas das instituições em 
causa; desenvolver programas de pesquisa conjunta; organizar conjuntamente seminários, reuniões e 
encontros científicos; favorecer, seguindo os regulamentos em vigor em cada um dos dois países, a 
participação de professores e pesquisadores em cursos universitários, simpósios, seminários ou 



conferências organizados no âmbito dos programas anuais de cooperação; informar-se mutuamente 
sobre congressos, colóquios, seminários e encontros científicos que sejam organizados por cada uma das 
universidades, assim como encaminhar publicações e documentos relativos a essas atividades; favorecer, 
nos termos da regulamentação vigente em cada um dos dois países, a mobilidade de estudantes e a 
promoção de programas de estudos conjuntos; comunicar os resultados de suas experiências 
educacionais (cursos e seminários). 
Vigência 5 anos (de 15/03/2013 a 14/03/2018)   
 

Termo Aditivo no. 1 ao Acordo Geral de Cooperação entre a UNICAMP e Universidade Michel de 
Montaigne – Bordeaux 3, França .  
Executora: Profa. Dra. Marcia Azevedo de Abreu e Executora Substituta: Profa. Dra. Orna Messer Levin 
Objetivo: Definir os termos do programa de intercâmbio estudantil das instituições parceiras em 3º.  ano 
de graduação (Licence),  em mestrado (máster) e em doutorado, nas  áreas de Estudos Lusófonos, para 
Bordeaux 3, e do IEL, para a UNICAMP. 
Vigência 5 anos de 15/03/2013 a 14/03/2018 

Acordo de cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas (Brasil) e  o Instituto Jean Nicod  
(França) 
Executora: Profa. Dra. Maria Edwiges Morato  e Executora Substituta: Profa. Dra. Eleonora Cavalcante 
Albano 
 
Objetivo: Intercâmbio de docentes e pesquisadores; promoção de eventos científicos e culturais; 
intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; intercâmbio de estudantes. Sob reserva de 
qualquer ampliação posterior, a Cooperação entre as partes convenentes será desenvolvida dentro do 
quadro das seguintes disciplinas:  Estudos da Linguagem;  Filosofia da Linguagem e da Mente;  Ciências 
Cognitivas. 
Vigência 5 anos de 13/05/2015 a 12/05/2020 
 

Acordo de cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas (Brasil) e Université de Reims 
Champagne-Ardenne – França 
Executora: Profa. Dra. Mónica Graciela Zoppi Fontana e Executora Substituta: Profa. Dra. Sheila Elias de 
Oliveira 
Objetivo: Reforçar laços acadêmicos, científicos e culturais; Intercâmbios de estudantes, professores, 
pesquisadores, gestores e pessoal administrativo; Apoiar a participação em projetos, programas de 
investigação e desenvolvimento bilateral e multilateral; Cooperar em programas de formação e 
treinamento para a pesquisa e para pessoal técnico; Oferecer aconselhamento mútuo em assuntos 
relacionados com as atividades de ambas as partes; Incentivar a troca recíproca de livros, publicações e 
outros materiais de ensino e pesquisa, desde que não haja restrições anteriores que serviriam como um 
impedimento; Apoiar outras atividades consideradas como sendo de interesse mútuo, dentro dos meios 
disponíveis para ambas as partes, no espírito dos objetivos definidos no presente Acordo. 
Vigência 5 anos de 22/07/2015 a 21/07/2020 
 

Termo Aditivo nº 1 ao Acordo de cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas (Brasil) e 
Université de Reims Champagne-Ardenne – França 
Objetivo: As duas instituições convenentes declaram a intenção de colaborar na área de ciências da 
linguagem, por meio da organização de um programa acadêmico a ser desenvolvido entre o 
Departamento de Linguística do IEL e o Centro de investigação PoEHMas da Unicamp, Brasil, de um lado, 
Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues Et la Pensée (CIRLEP) em particular ao eixo Res per 



Nomen, e pelo Departamento do Langues Romanes do UFR Lettres et Sciences Humaines da Universidade 
Reims Champagne-Ardenne, França. As atividades previstas visam desenvolver a investigação conjunta no 
domínio da significação (semântica da enunciação, análise de discurso, léxico, argumentação, filosofia da 
linguagem). Serão realizadas: missões de trabalho (professores e pesquisadores); missões de estudo 
(alunos); publicações; organização de encontros conjuntos em ambos os países (reuniões de trabalho, 
jornadas de estudo, seminários, colóquios) e Co-tutela da tese. 
Executora: Profa. Dra. Mónica Graciela Zoppi Fontana e Executora Substituta: Profa. Dra. Sheila Elias de 
Oliveira 
 
Vigência 5 anos de 22/07/2015 a 21/07/2020 
 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Convênio Geral de cooperação entre a Unicamp e a Universidade Estado de Nova York 

Executor: Prof. Dr. Marcos Lopes e Executor Substituto: Prof. Dr. Jefferson Cano 

 
Objetivo: Este acordo promoverá atividades nas seguintes áreas:  Intercâmbio de estudantes;  

Intercâmbio de pessoal docente e acadêmico;  Programas de ensino e culturais;  Colaboração entre 

programas de graduação e pós-graduação e  Pesquisa colaborativa. 

Vigência: 5 anos - INÍCIO DOS TRÂMITES 2016 

ITÁLIA 

Convênio Geral de Cooperação entre a UNICAMP Universidade de Bologna, Itália.  

Executora: Profa. Betânia Amoroso e Executor Substituto: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman 

Objetivo: intercâmbio de docentes, pesquisadores e alunos; implementação de projetos conjuntos de 
pesquisa; promoção de eventos científicos e culturais e intercâmbio de informações e publicações 
acadêmicas. 

Vigência: indeterminada a partir de 19/07/2007) 

 

Termo Aditivo nº 3 ao Convênio Geral de Cooperação  entre a UNICAMP e a  Universidade de Bologna, 
Itália. 

Executora: Profa. Dra. Betânia Amoroso e Executor Substituto: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman.  
Objetivo: Intercâmbio de estudantes 

Vigência: 5 anos  a partir de 2014  

Termo aditivo nº 04. ao acordo de cooperação entre a Universidade Degli Studi di Bologna (Itália) e 
Universidade Estadual de Campinas. 

 Executora Profa. Dra. Betânia Amoroso e Executor Substituto: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman 
Objetivo: As duas instituições convenentes declaram a intenção de colaborar na área dos estudos 
histórico-literários por meio da organização de um programa acadêmico que define como projeto central 
“A discussão da Modernidade na Itália e no Brasil”, assim como as atividades que seguem:  troca de 
pesquisadores das duas instituições;  publicação de pesquisa; participação em outros projetos didáticos 
e/ou científicos comuns;  encontros de estudo, seminários e cursos sobre temas previstos pelo acordo; 



troca de documentação e publicações científicas 

Vigência: 5 anos  de 26/11/2014 a 25/11/2019 

Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a Università Degli Studi di Roma “La Sapienza”, Itália. 
 Executora: Profa. Dra.  Betania Amoroso e Executor Substituto: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman 
Objetivo: Intercâmbio de docentes, pesquisadores, estudantes, informações e publicações acadêmicas; 
implementação de projetos conjuntos de pesquisa  e promoções de eventos científicos e culturais. 

Vigência: 5 anos 10/02/2015 a 09/02/2020  

Termo Aditivo no. 1 ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a Università Degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Itália. 
 Executora: Profa. Dra. Betânia Amoroso e Executor Substituto: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman 
Objetivo: Intercâmbio de estudantes, pesquisadores,  informações e publicações acadêmicas; 
implementação de projetos conjuntos de pesquisa  e promoções de eventos científicos e culturais. 
Vigência: 5 anos a partir de 2014 

Termo Aditivo nº 2 ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a Università Degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Itália. 
 Executora: Profa. Dra.  Betania Amoroso e Executor Substituto: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman 
Objetivo: ativada a colaboração didática e de pesquisa nos setores das seguinte disciplinas: 
 Literatura Comparada; Critica Literária; História e Historiografia Literárias 
Intercâmbio de docentes, pesquisadores , informações e publicações acadêmicas; implementação de 
projetos conjuntos de pesquisa  e promoções de eventos científicos e culturais. 
Vigência: 5 anos de 16/04 2015 a 15/04/2020 

Termo Aditivo nº 3 ao Convênio Geral de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas – 
Unicamp (Brasil) e a Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” (Itália). 
Executora: Profa. Dra.  Silvana Mabel Serrani Executora Substituta: Roxane Helena Rodrigues Rojo 
Objetivo: Colaboração didática e de pesquisa na área de Estudos Hispano-americanos, especialmente 
vinculados às disciplinas: Estudos Culturais (Hispano-americanos), Línguas e Diversidade; Tradução 
Espanhol/Português e Espanhol/Italiano. A colaboração poderá se dar nas seguintes modalidades: 
Intercâmbio de pesquisadores; Participação em programas de pesquisa; Encontros de estudo, seminários 
e cursos sobre temas previstos no convênio; Participação de estudantes de Graduação e Pós-Graduação; 
Intercâmbio de documentações e publicações científicas. 
Vigência: 2 anos a partir de 13/05/2015 a 12/05/2017 

 

Termo Aditivo nº 1 ao Convênio de Cooperação entre a Università degli Studi di Ferrara – Itália e a 
Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 
Executor: Carlos Eduardo O. Berriel e a Executora Substituta: Maria Betânia Amoroso  
Objetivo: Desenvolver iniciativas comuns no campo de pesquisa científica e didática na área de Literatura 
Utópica, com base em programas de cooperação;  intercâmbio de docentes, alunos e pesquisadores; 
organizar encontros entre estudiosos das duas partes – seminários, estágios, congressos - para comparar 
e trocar experiências e resultados;  intercâmbio de informações, documentações científicas e publicações 
sobre os temas de interesse comum. 
 
Vigência Indeterminada a partir de 2016 
 

Termo Aditivo nº 1 Convênio de Cooperação entre a Università degli Studi di Ferrara – Itália e a 
Universidade Estadual de Campinas (Brasil)  
Executor: Carlos Eduardo O. Berriel e a Executora Substituta: Maria Betânia Amoroso  



 
Objetivo:  Promover a cooperação entre ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, através dos 
meios indicados a seguir: 
                               - intercâmbio de docentes, alunos e pesquisadores; 
                               - implementação de projetos conjuntos de pesquisa; 
                               - promoção de eventos científicos e culturais; 
                               - intercâmbio de informações e publicações acadêmicas. 
Vigência de 5 anos a partir de 2016 
 

 

Convênio Geral de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade de Firenze 
(Itália) 
Executor: Prof. Dr. Carlos Eduardo Ornelas Berriel  Executora Substituta: Profa. Dra. Maria Betânia 
Amoroso 
Vigência: indeterminado a partir de 2014  

SUÉCIA 

Acordo de cooperação entre a UNICAMP e a Universidade de Estocolmo.  
Executora: Profa. Dra. Tânia Maria Alkimin e Executor Substituto: Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar. 
Objetivo: Promover a cooperação entre ambas as instituições de áreas de mútuo interesse, através de 
intercâmbio de docentes e pesquisadores; implementação de projetos conjuntos de pesquisa; promoção 
de eventos científicos e culturais; intercâmbio de informações e publicações acadêmicas e intercâmbio de 
alunos. 
Vigência a partir de 23/03/2012 ( indeterminada) 

Temo Aditivo Nº 01 ao Convênio Geral de Cooperação entre a UNICAMP e a Universidade de Estocolmo. 
Executora: Profa. Dra. Tânia Maria Alkimin e Executor Substituto: Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar. 
Objetivo: Estabelecer um programa de intercâmbio de docentes e pesquisadores, com o propósito de 
promover a cooperação em áreas acadêmicas de mútuo interesse, através de pesquisa conjunta, e 
permitir aos membros do corpo docente de uma universidade (de origem) a participação de atividades 
acadêmicas na outra universidade (hospedeira). Ambas as partes acordam em promover o de intercâmbio 
de publicações e resultados de pesquisas e a parceria de publicações de resultados de pesquisas e a 
parceria em publicações de resultados, bem  como organizar as visitas de docentes e pesquisadores para 
que possam participar de diversas atividades acadêmicas de curta ou longa duração na outra universidade 
(hospedeira). 
Vigência: 5 anos  de 23/03/2012 a 22/3/2017  

Temo Aditivo Nº 02 ao Acordo de cooperação entre a UNICAMP e a  Universidade de Estocolmo. 
Executora: Profa. Dra. Tânia Maria Alkimin e Executor Substituto: Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar.. 
Objetivo: Estabelecer um programa de intercâmbio de estudantes de graduação, com o propósito de 
permitir a alunos regularmente matriculados em uma universidade (de origem) fazerem cursos em outra 
universidade (hospedeira), com a finalidade de cumprir parte dos créditos requeridos na Universidade de 
origem. 
Vigência:  de 23/03/2012 a 22/3/2017   
 

Temo Aditivo Nº 03 ao  Acordo de cooperação entre a UNICAMP e a  Universidade de Estocolmo. 
Executora: Profa. Dra. Tânia Maria Alkimin e Executor Substituto: Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar. 
Objetivo: Estabelecer um programa de intercâmbio de estudantes de pós-graduação, com o propósito de 
permitir a alunos regularmente matriculados em uma universidade (de origem) fazerem cursos em outra 
universidade (hospedeira), com a finalidade de cumprir parte dos créditos requeridos na universidade de 



origem.   
Vigência: 5 anos de 1/3/2012 a 1/3/2017  

Acordo de cooperação entre a UNICAMP e a  Universidade de Gotenburg – Suécia .   
Executor: Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa e Executor Substituto: Profa. Dra. Maria Filomena S. Sandalo. 
Objetivo: Promover a cooperação entre ambas instituições, em áreas de mútuo interesse, através de: 
intercâmbio de docentes e pesquisadores; implementação de projetos conjuntos de pesquisa; promoção 
de eventos científicos e culturais; intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; e intercâmbio de 
docentes.  
Início: 12/03/2012 – Vigência Indeterminado 

SUÍÇA 

Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a Universidade de Genebra - Suíça. 

Executor: Prof. Dr. Plinio Almeida Barbosa e Executora Substituta: Profa. Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos 
Lopes 

Objetivo: Promover a cooperação entre ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, através de: 
intercâmbio de docentes e pesquisadores; implementação de projetos conjuntos de pesquisa; promoção 
de eventos científicos e culturais; intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; e intercâmbio de 
estudantes.  

Vigência Indeterminada a partir de 06/07/2010 

 


