
ACORDO GERAL DE COOPERACAO ENTRE

UNIVERSIDADE POR丁UCAしENSE INFANTE D, HENRIQUE,

COOPたRA丁IVA DたENSINO SUPERIOR′ CRし(PORTUGAL)

王

uNIVERS量DADE龍DERAL DO MARANHÅo (BRAS量L)

A Unive「sidade Po巾ucalense Infante D。 Henrique, Cooperativa de

Ensino_Superior, CRL, rePreSentada pelos P「esiden亡e e Vice-P「esidente

do ConseIho de Administracao, Dr. Armando Jo「ge Mesquita AIves de

Carvaiho e Prof.a Douto「a Maria Manuela Dias Marques Maga!haes

S=va, at「aV6s do seu estabeIecimento de ensino superior denominado

曲聞耳VERS登DADE PORTUCA」ENSE INFANTE D。 HENRIQUE (UP丁),

さegalmente 「epresentada pe!o seu Reitor′ Professor Douto「 Sebastieio

Feyo de Azevedo, COm Sede na Rua Dr. Ant6nio Be「na「dino de Aimeida,

nO 541/619, 4200-072 Porto, PortugaI, e a UNIVERSIDADE FEDERAし

D⑬ MARANHÅo (UFMA), 1egalmente representada peio seu Reitor,

P「of. Nata=no Salgado, COm Sede na Avenida dos Po巾ugueses, 1966,

Cidade UniversitE而a Dom DeIgado, Bacanga, Sao Luis, Maranhao,

CEP 65080-805, BrasiI, COnCOrdam em assinar o p「esente Aco「do Ge「al

de Cooperae5o, em COnfo「midade com a Iegislagao vigente mediante

as clausuIas e condic6es seguintes:
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GLAUSUしA PRIMEIRA

O p「esente Aco「do de Cooperacao tem po「 oPjetivo estabelece「

reIag5es rec帝「ocas no ambito academico, Cientffico e cuItu「aI com a

師alidade de eIevar a quaIidade do processo docente educativo, a

formacao de especiご用StaS aitamente qua旧cados e o trabalho t6cnico-

Cientifico.

G」AUSULA SEGUNDA

As ac6es de cooperagao ser5o objeto de aco「dos complementares, nOS

quais deve「ao constaras ob「iga与6es que cada uma das partes assumi庵

na execugao dos mesmos。

G虹AuSULA TERCEIRA

As pessoas beneficiarias deste Acordo ficar5o submetidas as no「mas

Vigentes na Instituicao onde se「ao desenvoIvidas as suas atividades,

CしAUSULA QUAR丁A

As ag6es de cooperacao resultantes do presente Acordo poderao

inclui「:

a) Mob掴dade de professores e investigadores;

b) Mob掴dade de estudantes;

C) Mob=idade de pessoal t6cnico-administrativo;

d) Contratacao de professores;

e) Fo「macao e ape「feigoamento de docentes e investigado「es;

f) Interc台mbio de informacao;

g) Estudos e investigasao;

h) P「ogramas, CurSOS, Semin乞而os, COnfer台ncias, Oficinas e out「oS;

i) Pub=cas5es e toda outra atividade id6nea para aIcancar os

Objetivos do presente acordo;

j) Assessoria m血ua。
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CしÅusuLA QUINTA

A 2"a Outo「gante comp「omete-Se a reVa看ida「 dip!omas de graduagao e

ao reconhecimento de dipIomas de Mest「ado e Doutorado expedidos

Pela l。a OutO「gante (UNIVERSIDADE POR丁UCALENSE INFANTE D,

HENRIQUE/UPT), nOS termOS da sua competencia acad6mica e da

IegisIa弟o brasi!eira sobre a mat6「ia.

GLAUSULA SEXTA

Este Aco「do 6 uma decIaracao de intenc6es e nao imp=ca obrigac5es

financei「as por pa巾e das Instituic6es signat轟as. Deste modo, Sera da

responsab掴dade das duas instituic6es a busca de financiamentos para

O desenvoIvimento de seus prQjetos e pIanos de t「abalhos conjuntos.

SUBCLAUSU」A UNICA - aS ParteS eSforca「-Se〇着O junto a p「6p「ia

抽Stituicfo ou as ag釦cias de promogao e軸anciamento, Ou OutrOS

agentes′ Para Obter recursos de fo「ma a financia「 as atividades em

questあ.

CしAUSULA SETIMA

Todos os p「og「amas de t「abaIho ou ac5es especificas que venham a

Ser aCOrdadas ent「e as Instituig6es′　enquadrados por aco「dos

COmPlementa「es′ Serfo coordenados por rep「esentantes de ambas as

pa巾es,

GしAUSULA OI丁AVA

EsteAcordo te「a a duracfo de 5 (Cinco) anos, a Pa田rda data da亜ima

assinatura′ e Sera autOmaticamente renovado por igual perfodo, CaSO

nao haja manifestagfo em contr描o por quaIquer das partes, a qulal

deve「きser comunicada a outra pa巾e com uma antecedencia minima

de seis meses. Os programas′ PrQjetos e ac6es em execucao nao

deverfo se「 p「ejudicados peIa nao renovacao do contrato.

CしAUSULA NONA

Dentro do perfodo de vigencia do contrato, aS ParteS reSe「Vam-Se O

di「eito de soiicitar a rescisao do Aco「do′ COm aViso p「evio a outra parte,

COm PeIo menos seis meses de anteced合ncia, COmP「Ometendo-Se em

nfo p「ejudica「 programas′ PrOjetos e a?6es que estejam em execucao.
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GLAUSUしA DECIMA

Todas as dife「encas de inte「pretacao ou apiicagao deste Acordo serao

SO山Cionadas peIa via da negociacきo direta. Em qualquer momento′

uma das partes podera p「opor a out「a a sua modificacao por meio de

丁e「mo Aditivo,

Inteiradas as partes do conte心do de cada uma das clausuIas, firmam o

P「eSente instrumento em 2 (duas) vias para que surtam os efeitos

legais,

Data: 22 dejanei「o de 2020,

O P「esidente do Conse書ho de Administrac5o da Un雪versidade Po巾ucalense

mfante D〃 Henrique, Coope「ativa de Ensino Superior, CRし

Ie a �甜憎的手l盤幣霊CALENSE 

DIRECeÅoDACOOP室RATIVA 

看od若I調節醒書d謝善うら72012 
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ita AIves d(Dr, Armando Jorge Mesq

A V冒ce細Presidente do Conselho de Administr

Portucalense |nfante D" Henrique′ Cooperativa de EれSino Superio「′ CRL

吉富二島霊碧三言
O Reitor da Universidade Portucalense |nfante D“ Hen「ique

⊥,仲
(Professor Doutor Sebastieio Feyo de Azevedo)


