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 23006.005318/2020-84Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 03 de julho de 2020.

ATO ) DECISÓRIO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CG

Aprova, ad referendum, formalização de acordo de mobilidade e aditivo de duplo diploma entre a UFABC e a

Polytech Sorbonne, França, para fins de obtenção de título de Bacharel(a) em Ciência e Tecnologia e

Bacharel(a) em Engenharia de Materiais para estudantes da Polytech Sorbonne e de Engenheiro(a),

Especialização Materiais-Química para estudantes da UFABC.

A COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CG) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC(UFABC), no uso de suas atribuições e,

-  CONSIDERANDO a Resolução da CRI nº 02/2015, que estabelece as diretrizes para o estabelecimento de acordos de

cooperação internacional;

-  CONSIDERANDO o Parecer nº. 0349/2019/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU, que conclui pela possibilidade de celebração do Acordo

Internacional;

- CONSIDERANDO o Ato Decisório ConsUni nº 162/2018, que aprova o Plano Institucional de Internacionalização 2018-2023;

- CONSIDERANDO a Resolução ConsUni nº 196/2019, que atribui à comissão a aprovação por mérito, a natureza e a realização

de acordos de cooperação internacional;

- CONSIDERANDO a necessidade de internacionalizar a UFABC e estabelecer convênios com instituições estrangeiras;

- CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos administrativos na gestão dos acordos de cooperação internacional; e

- a Portaria 617/2020 conjunta entre a Pró-reitoria de Graduação e a Assessoria de Relações Internacionais,CONSIDERANDO 

DECIDE:

Aprovar, , formalização de acordo de mobilidade e aditivo de duplo diploma entre a UFABC e a Polytech Sorbonne,ad referendum

França, para fins de obtenção de título de Bacharel(a) em Ciência e Tecnologia e Bacharel(a) em Engenharia de Materiais para estudantes da

Polytech Sorbonne e de Engenheiro(a), Especialização Materiais-Química para estudantes da UFABC, conforme processo

23006.001192/2018-54.
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