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RESOLUÇÃO Nº. 052 – CEPEx/2019 
                                                               

Estabelece as Normas para Regulamentação 
da Formação em Pós-Gradução Stricto sensu 
com Titulação Simultânea em dois Países no 
Âmbito da Universidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes). 
 

A Reitora em Exercício e Presidente em Exercício do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 
Professora ILVA RUAS ABREU , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto e Regimento Geral vigentes, e considerando: 
 

o Parecer nº. 007/2019 da Câmara de Pós-Graduação; 

as novas diretrizes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 
Superior (CAPES) para ampliação das ações de internacionalização; 

a importância das parcerias interinstitucionais para a formação conjunta de 
alunos de Pós-Gradução; 

a necessidade de regulamentar, no âmbito da UNIMONTES, a execução de 
teses de doutorado em regime de cotutela com instituições estrangeiras. 

a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx), em sessão 
plenária do dia 20/03/2019, 

 
RESOLVE:  

 
Art. 1º ESTABELECER as Normas para Regulamentação da Formação em Pós-

Gradução Stricto sensu, simultânea em dois países no nível de doutorado, e a 
consequente dupla titulação, no âmbito da Unimontes. 
 

Art. 2º  Para fins desta Resolução definem-se os seguintes conceitos: 
I - Cotutela: modalidade de formação em nível de doutorado, sob a égide de 

instituições de ensino superior de países diferentes; 
II - Dupla titulação: decorrente da cotutela na formação pós-graduada em nível de 

doutorado, em que o doutorando receberá o título de doutor pela Unimontes e por 
outra instituição estrangeira, nos termos da convenção de cotutela pré-estabelecida; 

III - Convenção de cotutela: documento de acordo bilateral em que se estabelecem 
as condições para a formação do estudante de doutorado e o compromisso das partes 
envolvidas, a ser firmado pelo Reitor da Unimontes e pelo representante legal da 
instituição estrangeira; 

IV - Acordo de cooperação: termo em que se estabelecem condições gerais de 
parceria entre programas de Pós-Gradução da Unimontes e a instituição estrangeira, 
sem envolver repasse de recursos, visando ao desenvolvimento de ações de ensino, 
pesquisa e extensão. 
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Art. 3º  A regulamentação da formação pós-graduada com dupla titulação 
compreende as normas e as modalidades de desenvolvimento de atividades, no 
âmbito da Pós-Gradução Stricto sensu, permitindo aos alunos de doutorado da 
Unimontes e aos alunos de instituições estrangeiras em parceria de cotutela com a 
Unimontes, a obtenção concomitante de diploma na Unimontes e em outra instituição 
estrangeira congênere. 

Parágrafo único . Os alunos regularmente matriculados em um curso de 
doutorado na Unimontes ou na instituição estrangeira devem sujeitar-se às regras 
estabelecidas na convenção de cotutela para terem a dupla titulação validada. 
 

Art. 4º  As atividades de cotutela ficam condicionadas à existência de convenção 
específica, previamente aprovada e assinada pela Unimontes e pela instituição 
estrangeira envolvida, e que estabeleça as condições particulares para a cotutela e 
para a expedição de diplomas. 

Parágrafo único . Fica vedada, para qualquer hipótese, a regulamentação de 
convenções de cotutela e dupla titulação de forma retroativa, ou para os casos onde a 
defesa do trabalho de tese já tenha ocorrido em alguma das instituições envolvidas.  
 

Art. 5º  As convenções de cotutela deverão estabelecer, de forma individual para 
cada estudante de doutorado: 

I - O plano de trabalho, contendo o conjunto de atividades a serem desenvolvidas, 
incluindo o projeto de pesquisa, em cada instituição envolvida; 

II - O cronograma para o desenvolvimento das atividades na UNIMONTES e na 
instituição estrangeira, e o tempo previsto para a finalização do curso; 

III - A formalização da concordância dos orientadores de ambas as instituições 
participantes; 

IV - O(s) idioma(s) definido(s) para a redação final da tese, a forma de 
apresentação, local, e demais detalhes pertinentes; 

V - As obrigações financeiras a serem assumidas pelas partes envolvidas, na 
forma da lei; 

VI - Demais exigências específicas a serem cumpridas pelo aluno, incluindo a 
titulação a ser conferida nos respectivos sistemas educacionais, aos quais cada 
instituição se vincular. 

Parágrafo único . As prorrogações e outras alterações que se fizerem necessárias 
devem ser aprovadas por ambas as instituições e formalizadas em termo aditivo à 
convenção de cotutela. 
 

Art. 6º  Para a criação de convenções de cotutela deverá ser formalizado acordo 
de cooperação ou convênio entre a Unimontes e a instituição estrangeira envolvida. 

Parágrafo único.  Na inexistência de acordo de cooperação ou convênio entre as 
instituições participantes, este deverá ser formalizado através do Núcleo de 
Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional (NIC), de acordo com as normas pré-
estabelecidas por este órgão. 
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Art. 7º Todos os pedidos para estabelecimento de convenções de cotutela e para 
a expedição de diploma com dupla titulação deverão iniciar o processo através da 
secretaria do programa de Pós-Gradução em que o estudante esteja vinculado, ou no 
caso de estudantes estrangeiros, no programa de Pós-Gradução em que queira se 
vincular, e serem aprovados pela Câmara de Pós-Gradução da Pró-Reitoria de Pós-
Gradução da UNIMONTES. 

Parágrafo único. Cada convenção de cotutela aprovada na Câmara de Pós-
Gradução deverá ser assinada pelo aluno interessado, pelos seus orientadores nas 
duas instituições envolvidas, pelos coordenadores dos programas de Pós-Gradução 
envolvidos e pelos Pró-Reitores de Pós-Gradução ou equivalentes, de ambas 
instituições. 
 

Art. 8º O vínculo com a Unimontes será mantido por todo o período que o 
estudante estiver no exterior, sendo criada uma atividade para descrever tal situação 
(“estudante em estágio no exterior”), sem a concessão de créditos para tal atividade. 

Parágrafo único.  Disciplinas cursadas na instituição estrangeira, durante o 
período estabelecido de cotutela, terão seus créditos lançados por meio da atividade 
“disciplinas em cotutela”, e serão computados no total de créditos obtidos pelo 
estudante. 
 

Art. 9º  O diploma da Unimontes será conferido aos alunos que satisfizerem os 
requisitos regimentais dos respectivos Programas de Pós-Gradução e que tiverem 
cumprido as condições definidas pela convenção de cotutela e expedição de diploma 
com titulação simultânea em dois países. 

§1º Nos históricos escolares conferidos pela Unimontes aos diplomados, 
constarão a nominativa, os créditos e os conceitos das disciplinas cursadas na 
UNIMONTES, bem como menção de que as demais exigências do currículo do curso 
foram atendidas em acordo estabelecido na convenção de cotutela. Igualmente 
deverão constar a identificação da convenção correspondente, o nome da instituição 
estrangeira conveniada e o período de permanência do estudante na mesma. 

§ 2º Nos diplomas da Unimontes, a serem conferidos aos alunos participantes de 
convenção de cotutela e de expedição de diploma com dupla titulação, deverão 
constar a identificação da instituição estrangeira conveniada e da convenção de 
cotutela correspondente. 

§ 3º Os diplomas obtidos no âmbito de convênios de cotutela serão equivalentes 
àqueles obtidos em cursos oferecidos pela Unimontes, não sendo necessário o 
processo de revalidação e/ou reconhecimento. 

 
Art. 10  Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará em vigor 

nesta data. 
 

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se. 
 

Reitoria da Universidade Estadual de Montes Claros, 20 de março de 2019. 
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