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AcoRDo DE coopERAqÁo ACADÉMrCA ENTRE A UNIvERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DAS FORCAS
ARMADAS ESPE (EQUADOR)

uNtvERstDADE DE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). CNp.r 24.134.488/üml_
08. establecida na Ar,. Prol. Moraes Rego. 1235 - Cidade Universitária. Recif-e - pll - C'Ep:
50670-901. Brasil. rcpresentada por seu Reiror. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado. CpF
127.044.234-15" e a UNIVERSIDADE DAS FORCAS ARMADAS ESpE. estabelecida no
Av. cral. Rumiñahui s/n Sangolquí - Ecluador, representada por seu Reitor. General clo
Brigadeiro Roque Moreira cedeño. cientes de que a cooperagáo entre ambas as instituigóes
promovcrá o desenvolvimento de pesquisas e outras atividades académicas e culturais.
resolvem celebrar o seguinte acordo de cooperagáo. com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

-

OBJETO:

Promover a cooperaqáo académica entre ambas as instituigóes, em áreas de mútuo interesse"
por meio de:
. Intercánrbio de docentes c pesquisadorcs;
2. Elaboragáo conjunta de projetos de pesquisa:
I

3. Organizagáo conjunta de eventos científlcos e culturais:
4. lntercámbio de inlbrmaq6es e publicaqóes académicas:
5. Intercámbio de estudantes:

6. Intercámbio de membros da equipe técnico-adrninistrativa;
7. Cursos c disciplinas compartilhados.

SECUNDA - IMPLElVIENTACÁO
Para a implementagáo de cada caso especílico de cooperagáo, ambas as instituigócs
prepararáo um programa de trabalho relativo ás formas. aos meios e ás rcsponsabilidades, que
será objeto de um Convénio l3specífico. a scr firmado entre as partes intercssadas.

TERCEIRA - FINANCIAMENTO
Cada instituiqáo deverá envidar todos os esfbrgos para o levantamento de lündos provenientes
de fbntes internas ou externas. a fim de tornar possível a realizagño dos programas cle
cooperagáo.
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QUARTA.
Os docentes. pesquisadores e estudantes participantes dos programas de cooperagáo, nos
termos deste Acordo. seguiráo as exigéncias de imigragáo do país da instituigáo receptora. r.
deveráo contratar um seguro internacional de cobertura médico-hospitalar para a sua
permanéncia no exterior.

QUTNTA

os

-

estudanres envolvidos em intercánbios deveráo pagar as t¿xas académicas. quando
existentes. em sua instituiQáo de origem.

SEXTA - VTGENCIA
Este Acordo de Cooperagáo vigorará a partir da data de sua assinatura, por um período de

crnco
cinco anos. iF-indo o prazo. o Acordo de Cooperagáo poderá ser reeditado. com a concordáncia
de ambas as instituigóes.
instituicóes. mediante
me
o estabelecimento de um novo Acordo de cooperagáo ou
um Conr,énio específico.

SETIMA _ TERMO ADITIVO
Quaisquer modificaqócs nos termos deste Acordo de Cooperagáo. deveráo ser eletuadas por
meio de l'ermo Aditivo. devidamente acordado entre as Dartes sisnatárias.

OITAVA Para constituir a coordenagáo do presente Acordo sáo indicados pela uFpE. a Diretora dc
Relagóes Internacionais. e pela ESPE. oa Diretora da unidade das Relaqóes da coopcragáo

lnterinstitutional.

NONA - DENUNCIA
O presente Acordo poderá ser denunciado a qualquer momento. por qualquer das pafes.
mediantc comunicagáo expressa. com antecedéncia mínima de 180 (cento e oitenta¡ dras.
caso haja pendéncias, as partes definiráo, mediante Termo de Encerramento do Acordo. as
responsabilidades pela conclusáo de cada um dos programas de trabalho envolvidos.
respeitadas as atividades em curso, as quais seráo cumpridas antes de ef'elivar o
encerramcnto, assim como quaisquer oulras responsabilidades ou obrigagócs cabiveis.

DÉCIMA Para dirimir dúvidas que possam ser susoitadas na execugáo e interpretagáo do prcsentc
Acordo. as partes envidaráo eslbrgos na busca de uma soluqáo consensual. Náo sendo
possíveis. as convenentes indicaráo. de comum acordo. um terceiro. pessoa fisica. para
como mediador.
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E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 2 (duas) vias
de cada versáo, em espanhol e em pofugués, de igual teor.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO - UFPE
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