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ACORDO ESPECÍFICO 

Para a CRIAÇÃO DE COLÉGIO DOUTORAL TORDESILHAS (CDT) entre Universidade Coimbra - UC 

(Portugal), Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (Brasil) e Universidade de Sevilha - US (Espanha) 

em concordância com o Acordo para a criação de Colégio Doutoral Tordesilhas (CDT) de 22 de 

novembro de 2016. 

 

PREÂMBULO 

No âmbito dos estudos de pós-graduação, em geral, e de Doutoramento, em particular, e com o objetivo 

de criar e desenvolver a colaboração acadêmico-científica entre grupos de pesquisa ou departamentos de 

diversas instituições do Grupo Tordesilhas (GT), assim como facilitar a mobilidade de seus estudantes e 

professores, foi desenvolvido um conceito, já existente e reconhecido no contexto internacional, os 

Colégios Doutorais de Tordesilhas (CDT).  

Este tipo de associação de instituições foi criado com o objetivo de cobrir, entre outras atividades e em 

matérias específicas, a mobilidade formativa e de pesquisa de estudantes, a cotutela de Teses Doutorais e 

o desenvolvimento de Doutoramentos Conjuntos ou Múltiplos, em temas específicos e de relevância 

atual. 

Para todos os efeitos, o conceito de um Colégio Doutoral Tordesilhas (CDT) para qualquer temática 

determinada foi definido como: 

“Uma associação voluntária de universidades pertencentes ao GT – aberta a outras organizações 

governamentais ou empresariais – que, regidas por um Convénio Marco, aprovado pelo GT e, 

desenvolvido particularmente em seu Acordo Específico, deseja desenvolver atividades de pós-graduação 

e/ou Doutoramento em programas conjuntos de pós-graduação de excelência, comprometendo-se a uma 

coordenação única nos complementos formativos necessários e linhas de pesquisa.” 

Este acordo nasce sob a premissa de estabelecer e desenvolver um sistema de intercâmbio académico e 

científico num quadro de estudos de doutoramento e seguindo um espírito de colaboração 

interuniversitária entre as esferas europeia e latino-americana. É precisamente esta natureza ibero-

americana e europeia que constitui a base, tanto na educação como na investigação, desta proposta de 

cooperação, realizada no âmbito dos programas promovidos pelo Grupo Tordesilhas. O objetivo deste 

CDT é atrair, promover e reforçar o talento associado à notável investigação em Ciência e Engenharia de 

Materiais que está a ser conduzida pelas Universidades signatárias. 
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A Ciência de Materiais centra-se nas relações entre síntese, estrutura/composição e propriedades dos 

materiais, enquanto a Engenharia de Materiais foca-se na no controlo das propriedades finais para uma 

aplicação tecnológica específica. É claramente reconhecido que o desenvolvimento de uma sociedade 

passa pela capacidade de desenvolver e manipular materiais. 

De facto, vários sectores da indústria Automóvel, Aeronáutica, Ferramentas & Moldes, Saúde, Eletrónica, 

etc., necessitam de uma forte aposta/investimento na Ciência e Engenharia de Materiais para melhorar as 

suas ferramentas e/ou produtos para competir num mercado global que se torna cada vez mais inovador 

e focalizado nas estratégias de inovação eficiente e indústria 4.0. Também no que concerne aos objetivos 

definidos pelo Pacto Ecológico Europeu e da Agenda 2030: Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

da Organização das Nações Unidas, a Ciência e Engenharia de Materiais terá um papel fulcral, 

nomeadamente na economia circular, energias verdes e saúde. 

Através da colaboração científica internacional, somos capazes não só de reforçar a nossa posição 

económica e tecnológica, mas também os nossos laços sociais e culturais. Neste CDT vamos desenvolver 

conhecimentos em Ciência e Engenharia de Materiais.  

O objetivo final deste CDT é criar sinergias para o incremento do conhecimento técnico científico na 

área de Ciência e Engenharia de Materiais e fortalecer a formação ministrada pelas Universidades 

signatárias.  

Os representantes dos Reitores das Universidades do Grupo Tordesilhas, reunidos a 22 de novembro de 

2016 na Universidade Federal de Pernambuco, acordaram os princípios básicos que permitem a livre 

participação de instituições do Brasil, Espanha e Portugal que, pertencentes ao GT, desejam desenvolver 

atividades académicas destinadas à realização conjunta de Estudos de Pós-Graduação por instituições dos 

três países, sempre em harmonia com as suas normas e regulamentos nacionais. 

Neste âmbito geral de ação, e em conformidade com os respetivos regulamentos de cada Universidade, 

a Universidade Coimbra - UC (Portugal), Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 

(Brasil) e Universidade de Sevilha - US (Espanha), representadas pelos respetivos Reitores, 

concordam em assinar este acordo de colaboração específico, em conformidade com os seguintes 

objetivos gerais e artigos especificados abaixo. 

 

OBJECTIVOS DO COLÉGIO DOUTORAL DE TORDESILHAS EM CIÊNCIA E 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

O CDT em Ciência e Engenharia de Materiais foi concebido com base no princípio da cooperação 

interuniversitária e é apoiado pela relação de colaboração científica neste campo do conhecimento entre 
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as Universidades participantes. 

Os objetivos gerais a serem alcançados com o CDT são os seguintes: 

 Promover a colaboração científica entre os grupos de investigação das Universidades participantes, 

promovendo a excelência da investigação nas diferentes áreas da Ciência e Engenharia de Materiais, 

especialmente nas áreas de interesse comum entre as Universidades participantes. 

 Promover a formação de novos investigadores nos diferentes campos de investigação reunindo 

recursos e criando sinergias entre as Universidades participantes. 

 Promover a mobilidade dos estudantes pós-graduados, de preferência doutorandos, e investigadores, 

entre as Universidades participantes, promovendo a incorporação dos estudantes em grupos de 

investigação de Universidades transnacionais, com o consequente enriquecimento da sua formação de 

doutoramento. 

 

ARTIGOS 

Artigo1. Natureza do CDT em Ciência e Engenharia de Materiais dentro do GT 

É reconhecida a necessidade de fomentar o agrupamento de atividades de pós-graduação e Doutoramento 

de estudantes, pesquisadores e docentes das instituições do GT em CDT, interuniversitários e 

trinacionais, com o fim de melhorar as capacidades e o alcance de um programa próprio nos seguintes 

aspetos:  

 A internacionalização da educação de pós-graduação para os estudantes; 

 O desenvolvimento de atividades acadêmicas em uma escala multicultural; 

 A geração de uma massa crítica que evite que jovens pesquisadores se encontrem relativamente 

isolados em algumas disciplinas; 

 A melhoria na qualidade dos estudantes e da estrutura acadêmica dos programas; 

 O aumento da produtividade e rendimento dos programas em resultados de pesquisa; 

 A maior atenção às organizações internacionais demandantes por pesquisadores; 
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 A promoção do intercâmbio e da produção conjunta por pesquisadores que trabalham em áreas 

afins ou complementares; 

 E o fomento da criação de consórcios para outras atividades universitárias. 

 

Artigo 2. Tipos de atividades do CDT em Ciência e Engenharia de Materiais 

Considerando e respeitando sempre as normativas para a pós-graduação de cada país e enunciando 

brevemente, do menor ao maior grau de compromisso, as atividades próprias de qualquer CDT, em 

função de seu alcance desde o ponto de vista do estudante, são consideradas as seguintes: 

 Identificar, criar e desenvolver linhas de investigação conjuntas e complementares de interesse 

comum, como as seguintes: Educação em engenharia de materiais; Informações tecnológicas e 

estratégicas em materiais; Processamento avançado de materiais; Caracterização avançada de 

materiais; Degradação e estabilização de materiais; Superfícies, interfaces, revestimentos e filmes 

finos; Biomateriais; Materiais bioinspirados; Materiais para aplicações estruturais; Materiais para 

energia; Nanomateriais e nanotecnologia; Materiais sustentáveis; Materiais e processos para 

manufatura aditiva; Materiais funcionais e Simulação computacional. 

 Períodos de formação com reconhecimento académico e de investigação (sem que dê lugar ao 

diploma ou à certificação oficial) e organização conjunta de atividades formativas, potenciando 

aquelas que podem ser realizadas on-line. 

 Cotutela académica de Teses (um diploma por cada Universidade). 

 Publicação conjunta de resultados da investigação. 

 Qualquer outra atividade que se decida no futuro, por acordo das Universidades signatárias, e 

orientada a consolidar a colaboração científica. 

 

Artigo 3. Programas de doutoramento e recursos das instituições signatárias 

O CDT em Ciência e Engenharia de Materiais propõe a  colaboração entre os seguintes programas de 

doutoramento e recursos de investigação: 

Universidade Coimbra - UC (Portugal) 
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A UC tem um Doutoramento em Engenharia Mecânica, incluindo um percurso em Engenharia de 

Superfícies e Nanomateriais, sendo este o programa de suporte deste acordo. 

 Página web: https://apps.uc.pt/courses/PT/course/7661 

Adicionalmente a UC integra o Programa doutoral Europeu conjunto em Tribologia Verde para 

Engenharia Sustentável - GreenTRIBOS e o Programa Doutoral Nacional Materiais e Processamento 

Avançado - AdvaMTech. Como complemento a UC integra os seguintes mestrados: Engenharia Mecânica 

(Percurso Produção e Projeto) e Engenharia de Materiais e Mestrado Conjunto Europeu em Tribologia 

de Superfícies e Interfaces – TRIBOS+. 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (Brasil)  

UFSCar tem um Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, que é um dos 

pioneiros e mais reconhecidos programas de Mestrado e Doutoramento na área de materiais no Brasil e 

no exterior. Possui padrão de excelência mundial, tendo obtido o conceito “nível 7” (nota máxima) em 

todas as avaliações realizadas pela CAPES, do Ministério da Educação do Brasil.  

Página web: https://ppgcem.ufscar.br/pt-br 

Universidade de Sevilha - US (Espanha) 

A US tem um Programa de Doutoramento em Instalações e Sistemas para a Indústria que inclui uma linha 

de investigação relativa a Materiais e Ciências para a engenharia, que engloba Metalurgia e Engenharia de 

Materiais, Engenharia Estrutural e de Materiais e Tecnologia de Pó e Corrosão. 

Página web: https://eps.us.es/docencia/estudios-de-doctorado-en-la-universidad-de-

sevilla/programa-doctorado-instalaciones-y-sistemas-para-la-industria 

 

Artigo 4. Coordenação e Acompanhamento 

Os órgãos de Coordenação e Acompanhamento deste acordo são:  

 Comissão Diretiva 

 Comissão Académica 

É criada uma Comissão Diretiva do CDT em Ciência e Engenharia de Materiais, com o objetivo de 

aprovar o Plano Anual de Atividades de acordo com proposta d aComissão Académica, aprovar o 

about:blank
about:blank
about:blank
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orçamento, analisar e avaliar as realizações de cada ano, aprovar o relatório de atividades e as contas de 

cada ano, bem como quaisquer outras funções que possam ser necessárias para a coordenação e 

acompanhamento adequados do programa de atividades. 

 

Constituição da Comissão Diretiva: 

 Em representação da UC, que exercerá a Presidência do Comité Diretivo: 

Diretor do Programa de Doutoramento em Engenharia Mecânica (ou pessoa por ele delegada) 

 Em representação da UFSCar: 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (ou 

pessoa por ele delegada) 

 Em representação da US: 

Coordenador do Programa de Doutoramento em Instalações e Sistemas para a Indústria (ou 

pessoa por ele delegada) 

É criada uma Comissão Académica e Científica para a implementação, coordenação e avaliação das 

diferentes atividades académicas e científicas que são desenvolvidas em colaboração com o CDT em 

Ciência e Engenharia de Materiais. 

 

Constituição da Comissão Académica e Científica: 

 Em representação da UC, que exercerá a Coordenação do Comité Académico: 

Sandra Maria Fernandes Carvalho  

Professora Associada com Agregação do Departamento de Engenharia Mecânica 

 Em representação da UFSCar: 

Pedro Augusto de Paula Nascente 

Professor Titular do Departamento de Engenharia de Materiais 



 
 

10 

 Em representação da US: 

Ramón Escobar Galindo 

Professor Titular do Departamento de Física Aplicada I 

 

Artigo 5. Assuntos académicos, científicos e administrativos do CDT 

Mediante este acordo as Universidades signatárias comprometem-se a adotar soluções comuns para todos 

os aspetos académicos, científicos e administrativos, relativos às permanências de mobilidade consideradas 

no acordo, desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos e gestão e expedição dos certificados 

e diplomas dos participantes no CDT. Estes aspetos serão alvo de acordos de cotutela específicos a 

realizar entre as Universidades envolvidas. 

 

Artigo 6. Adaptação à normativa legal  

O desenvolvimento do CDT em Ciência e Engenharia de Materiais, bem como todas as atividades que no 

seu funcionamento se decidirem, adaptar-se-ão ao quadro legal das normativas em vigor e das instituições 

participantes.  

 

Artigo 7. Adição de outros membros 

Cada uma das Instituições signatárias do Acordo pode propor às restantes instituições, por escrito, a 

participação no CDT em Ciência e Engenharia de Materiais de membros ou colaboradores externos 

(como Universidades ou outros tipos de organizações) pertencentes ou não ao GT. 

A proposta de incorporação será avaliada pelo Comité Diretivo, que avaliará a adequação ou não da 

proposta. Este Comité terá um período de um mês a partir da apresentação da proposta para aceitar ou 

rejeitar a incorporação. 

Para que uma instituição seja aceite como novo membro do CDT em Ciência e Engenharia de Materiais, 

deve submeter por escrito o compromisso de respeitar as regras gerais do Acordo-Quadro aprovado 

pelos Reitores do CG em 22 de novembro de 2016, e este Acordo Específico. 
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Artigo 8. Financiamento do CDT 

Dentro das restrições orçamentais das instituições participantes, as atividades do CDT serão 

autofinanciadas através de recursos ou meios próprios, projetos e colaborações com terceiros. 

Será solicitado financiamento ao Grupo Tordesilhas para o financiamento de atividades anuais, e o 

cofinanciamento de atividades será facilitado, na medida do possível, através dos planos próprios de cada 

Universidade. 

 

Artigo 9. Duração do Acordo 

O presente acordo de colaboração entrará em vigor após a assinatura pelos representantes legais de 

todas as instituições, e será válido por um período de 4 anos, que pode ser automaticamente prorrogado 

enquanto houver estudantes aceites por pelo menos duas instituições para um programa de mobilidade e 

cotutela e ainda não tiverem completado os seus estudos. Após este período, o acordo pode ser renovado 

por acordo expresso por um período adicional de 4 anos. 

Qualquer das instituições signatárias pode rescindir este acordo através de uma carta de demissão a ser 

enviada ao Comité Diretor 6 meses antes da rescisão do acordo. 

As instituições signatárias comprometem-se a cumprir os seus compromissos para com os estudantes 

admitidos a um programa de mobilidade e de cotutela antes da demissão de uma das duas instituições. 

 

Artigo 10. Soluções de controvérsia  

Caso se produzam circunstâncias que tornem impossível ou desnecessária a realização das atuações 

encomendadas, o presente convénio extinguir-se-á por acordo mútuo dos signatários do presente 

Acordo.  

No caso de dissolução do CDT ou de abandono de alguma das Instituições participantes, estas 

comprometem-se a finalizar os compromissos adquiridos até ao momento da dissolução ou abandono 

(cotutelas, organização de seminários, etc).  

Nenhuma Universidade será responsável pelo incumprimento das suas obrigações nos termos do presente 

acordo se tal incumprimento resultar de circunstâncias imprevisíveis para além do controlo da 

Universidade parceira. 
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Todas as Universidades devem esforçar-se por resolver amigavelmente os litígios em primeira instância.  

No caso de qualquer disputa ou desacordo não poder ser resolvido amigavelmente, o assunto será 

submetido a arbitragem, pelo que os signatários envolvidos no desacordo referenciarão uma Universidade 

do GT para um júri deliberativo, que será formado pelas instituições nomeadas e pelo presidente do atual 

GT. O resultado da disputa será sempre alcançado por consenso. 

 

Em prova de conformidade, assinam este acordo em português e espanhol. 

 

PELA UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA 

_______, ____/____/_____ 

PELA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS 

_______, ____/____/_____ 

PELA UNIVERSIDADE DE 

SEVILHA 

_______, ____/____/_____ 

 

 

 

  

Amílcar Falcão Ana Beatriz de Oliveira Miguel Ángel Castro Arroyo 
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