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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
CENTRAL DE 
L'EQUADOR, UCE 
(EQUADOR) 
Exp. 2018AMB063422 

ADDENDA  
Programa de 
doctorat 
interuniversitari 

Cal modificar la clàusula 
segona, punt 3 del conveni 
específic signat el 29 de 
setembre de 2014, que 
posteriorment va ser 
modificada per l'addenda 
signada el 17 de març de 
2016, i cal prorrogar la 
vigència del conveni 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys més 

UNIVERSITAT DELS 
ANDES (COLÒMBIA) 
Exp. 2018AMB079902 

CONVENI ESPECÍFIC Cotutela de tesi 
doctoral 

La defensa de tesi doctoral 
en règim de cotutela 
internacional 

SILVESTRE 
ALBERO, 
JOAQUIN. DEPT. 
DE QUÍMICA 
INORGÀNICA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

Des de la data de la signatura i 
tindrà una durada de 4 anys. Les 
parts en qualsevol moment podran 
acordar-ne unànimement de forma 
expressa la pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. Qualsevol de les parts 
podrà posar fi al conveni amb un 
preavís de 6 mesos a la data en la 
qual pretenga donar-se per 
finalitzat 

UNIVERSITAT DE SÃO 
PAULO (BRASIL) 
Exp. 2018AMB080446 

CONVENI ESPECÍFIC 
Intercanvi de 
professorat, 
alumnat o PAS 

Intercanvi d'estudiants de 
grau 

VICERECTORAT 
DE RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, excepte denúncia de 
qualsevol de les parts comunicada 
amb una antelació mínima de 12 
mesos 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSIDADE DE 
PASSO FUNDE 
(BRASIL) 
Exp. 2018AMB103601 

CONVENI MARC  

Establir les vies per a la 
realització en comú 
d'activitats de divulgació, de 
formació i de recerca que 
redunden en benefici  
de les dues parts 

IU DE L'AIGUA I 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS  

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol 
de les parts podrà denunciar el 
conveni, i ho haurà de comunicar 
per escrit amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en què es 
desitge finalitzar 

 
Esther Algarra Prats 
 
 
Secretària general 
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