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ESCOLA SUPERIOR DOM 
HELDER CAMLLAURA 

(BRASIL) 
Exp. 2021CON108395 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Col·laboració 

científica i 
acadèmica 

L’organització i el 
desenvolupament del programa 
d’orientació científica i defensa de 
tesi en règim de cotutela i doble 
titulació internacional  
 

SECRETARIAT DE 
L’INSTITUT DE 

L’AIGUA I DE LES 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

4 anys. Les parts podran, en qualsevol 

moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals.  
Si una de les dues parts volguera posar fi al 
conveni en qualsevol moment, haurà de 
notificar-ho a l’altra part amb una antelació 

mínima de 4 mesos a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 

XARXA 
IBEROAMERICANA DE 
MÀRQUETING EN SALUT 
(MÈXIC) 
Exp. 2021CON132265 

 

CONVENI MARC  

Establir unes vies per a la 

realització en comú d’activitats de 
divulgació, de formació i 
d’investigació que redunden en 
benefici de les dues parts 

IU D’INVESTIGACIÓ 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LLATINA 

Des del moment de la signatura i la seua 
vigència serà de tres 3 anys, renovable 
tàcitament per períodes iguals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el Conveni, si ho comunica per 
escrit a l’altra part amb almenys dos mesos 
d’antelació a la data en què pretenga 

donar-se per finalitzat. Podrà així mateix, 
ser anul·lat, modificat o ampliat per acord 
de les parts 

UNIVERSITAT FEDERAL 
DE SÃO CARLOS 
(BRASIL) 
Exp. 2021CON090007 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

La defensa de tesi doctoral en 
règim de cotutela internacional  

IU 
D’INVESTIGACIONS 

TURÍSTIQUES 

4 anys. Les parts podran, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals.  
Si una de les dues parts volguera posar fi al 

conveni en qualsevol moment, haurà de 
notificar-ho a l’altra part amb una antelació 
mínima de 6 mesos a la data en què 

pretenga donar-se per finalitzat 
 

UNIVERSITAT 
NACIONAL DEL SUR 
(ARGENTINA) 
Exp. 2021CON113688 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Desenvolupar tesis doctorals en 
règim de cotutela internacional 
entre la Universitat Nacional del 

Sur (Argentina) i la Universitat 
d’Alacant 

IU DE MATERIALS 

4 anys des de la data de la signatura, amb 
possibilitat de pròrroga expressa per un 
període de fins a 4 anys més 
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UNIVERSIDADE DO VAL 
DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 
Exp. 2021CON103117 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Intercanvi de 

Docents i 
Investigadors 

Establir en un acord específic els 

termes i les condicions per a 
implementació del PROGRAMA DE 
MOBILITAT DOCENT I 
COOPERACIÓ CIENTÍFICA 
prenent com a base el que es 
disposa en el Conveni Marc de 
Col·laboració Universitària 

Internacional entre les dues 
universitats de data 30/04/2021, 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER 
AL 
DESENVOLUPAMENT 

4 anys, amb possibilitat de pròrroga 

expressa per 4 anys més 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO 

MORO (ITÀLIA) 
Exp. 2021CON143641 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 

doctoral 

La defensa de tesi doctoral en 

règim de cotutela internacional 

LOPEZ LLORCA, 
LUIS VICENTE. 
DEPT. CIÈNCIES DEL 
MAR I BIOLOGIA 
APLICADA 
(FACULTAT 
CIÈNCIES) 

4 anys des de la data de la signatura, amb 
possibilitat de pròrroga expressa per un 
període de fins a 4 anys més 

5 COMPONENTS 

LIMITADA (XILE) 
Exp. 2021CON132867 

CONVENI MARC  

Establir unes vies per a la 
realització en comú d’activitats de 

divulgació, de formació i 
d’investigació que redunden en 
benefici de les dues parts 

FACULTAT DE 

CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

3 anys, renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de les 

parts podrà denunciar el Conveni, si ho 

comunica per escrit a l’altra part amb 
almenys dos mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat 

 

 

Esther Algarra Prats 
 

 
 
 
 

Secretària general 
 

 

Alacant, 26 de juliol del 2021 
 

 


