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MODELO 06 – ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E A  

........... 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL instituição de ensino superior 

com personalidade jurídica de direito público, instituída nos termos da Lei Federal nº 6.674, de 05 de junho de 

1979, sediada no Campus Universitário s/nº, cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul - Brasil, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.461.510/0001-33, doravante denominada UFMS, neste ato representada por 

seu Magnífico Reitor Professor MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, conforme nomeação da 

Presidência da República Federativa do Brasil (Decretos de 25 de outubro de 2016), publicado no Diário Oficial 

nº 206, de 26 de outubro de 2016, conforme nomeação da Presidência da República Federativa do Brasil, e a 

_________________sediada à _____________,doravante denominada ______, neste ato representada pelo seu 

Magnífico Reitor Prof. _________, resolvem firmar o presente acordo de cooperação, com sujeição às leis que 

regulam esta matéria nos países envolvidos, bem como pelas cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O objetivo deste Acordo de Cooperação é a promoção da cooperação técnica e científica internacional e 

interuniversitária por meio de intercâmbio de professores, pesquisadores, alunos e pessoal técnico, execução de 

projetos de interesse comum e realização de cursos, conferências e seminários. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Ambas as partes se comprometem em: 

a) Comunicar os resultados de suas experiências pedagógicas (cursos, seminários). 

b) Informar-se mutuamente acerca de congressos, colóquios, reuniões científicas e seminários realizados por 

cada instituição e intercambiar publicações e documentos resultantes desses eventos. 

c) Favorecer, de acordo com a legislação específica de cada país, a participação do pessoal docente, da 

instituição conveniada, em cursos, colóquios, seminários ou congressos organizados de acordo com o 

previsto nos programas de cooperação. 

d) Apoiar, dentro de suas possibilidades, o intercâmbio de professores, seja com fins de docência ou de 

pesquisa, durante determinado período acordado com antecedência entre as partes. 

e) Receber estudantes da outra instituição, desde que cumpram os requisitos da instituição recebedora. Os 
estudantes ficarão isentos de taxa de matrícula e anuidade na instituição acolhedora, mas assumirão seus 

custos de transporte, alojamento e alimentação. 

Sub-cláusula Única - As Assessorias de Relações Internacionais de cada instituição apoiarão os estudantes no 

processo acadêmico. Os estudantes cobrirão os gastos de seguro com cobertura no exterior e qualquer outro 
gasto obrigatório, segundo a legislação vigente de cada país. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PLANOS DE TRABALHO 

Será elaborado de comum acordo um plano de trabalho com o objetivo de estabelecer atividades concretas de 

cooperação. O plano de trabalho deve ser anexado ao presente convênio. 
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CLÁUSULA QUARTA: DOS TERMOS ADITIVOS 

Para cada projeto e atividade a ser desenvolvida de conformidade com este Acordo de Cooperação, será assinado 

um Termo Aditivo, que descreverá circunstanciadamente o trabalho pertinente, no plano de trabalho respectivo. 

CLÁUSULA QUINTA: DOS FINANCIAMENTOS E DESPESAS 

As instituições convenentes empenhar-se-ão em identificar partes de financiamentos adicionais para as 

atividades comuns, sendo que as despesas decorrentes da execução deste Acordo de Cooperação, serão custeadas 

por cada partícipe, de acordo com as respectivas disponibilidades orçamentárias, quer no que se refere à 

interveniência de suas equipes técnicas, quer no uso de seu material e equipamento. 

CLÁUSULA SEXTA: DOS REPRESENTANTES 

Para a consecução do previsto neste Acordo, as Instituições firmatárias indicarão seus representantes. 

Sub-cláusula Primeira: Ambos os representantes se encarregarão de elaborar um plano de trabalho que 

descreva as atividades que serão desenvolvidas anualmente mantendo comunicação frequente a diversos meios, 

ficando também responsáveis pelo acompanhamento das atividades previstas neste Convênio e nos Termos 
Aditivos que vierem a ser celebrados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO, RESILIÇÃO OU DENÚNCIA 

Este Convênio poderá ser resilido de comum acordo entre os partícipes, ou rescindido por qualquer delas, devido 

à superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, bem como, 

unilateralmente, se houver inadimplemento de qualquer das cláusulas aqui pactuadas, mediante notificação por 

escrito à outra partícipe, com antecedência mínima de três (03) meses, respeitadas as obrigações assumidas e 

saldados os compromissos financeiros entre as Convenentes, sendo que não poderá haver prejuízo para as 

atividades que estiverem em execução, nem dará direito a qualquer tipo de indenização. 

Sub-cláusula Única – No caso de denúncia, resilição ou rescisão, as Pendências ou trabalhos em fase de 

execução serão definidos e resolvidos por meio de Termo de Encerramento do Acordo de Cooperação, no qual 

se definam e atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e 

pendências, inclusive no que se refere aos direitos autorais ou de propriedade, dos trabalhos e metodologia, e à 

divulgação de informações colocadas à disposição dos partícipes. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES 

As adições ou variações em qualquer cláusula para modificar total ou parcialmente este Acordo de Cooperação, 

mediante consentimento mútuo, serão formalizadas através de Termos Aditivos ao presente Convênio, os quais 

passarão a fazer parte integrante do mesmo. 

CLÁUSULA NONA: DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Quando qualquer ação de colaboração resultar na geração de propriedade intelectual, as partes envolvidas 

devem, imediatamente, por intermédio de seus respectivos representantes oficias, estabelecer os direitos sobre tal 

propriedade, procurando-se, neste ato, preservar a relação harmoniosa entre as instituições, ressalvada a 

legislação específica em vigor no país de cada partícipe. 
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Sub-cláusula Única: Em todas as comunicações e publicações, que resultem de projetos desenvolvidos no 

âmbito deste Acordo, tanto a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como a Universidade 

_______________________serão expressamente indicadas nos créditos de tal produção. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PESSOAL 

O pessoal envolvido na execução das atividades inerentes ao presente Convênio permanecerá com a mesma 

vinculação a seus Órgãos de origem. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

A publicação deste Convênio será efetuada em extrato no Diário Oficial da União, na forma do disposto no 

Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, ficando as despesas da publicação a cargo da UFMS. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Convênio será de __ (______) anos, podendo ser prorrogado mediante o 

consentimento mútuo das partes. Assim, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 

em português e 03 (três) vias em inglês, de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO FORO E LITÍGIO 

Eventuais litígios serão resolvidos pela jurisdição onde o fato suceda e, se necessário, julgados pelos princípios 

do Direito Internacional Público. 

Campo Grande/MS Brasil, ___ de _____________ de _______ 

_________________________________ 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

REITORA 

_________________________________ 

PARTÍCIPE 

TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME:  

CPF:                  CPF: 

 


