
y.

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

I I o .1

••UnB
Setembro - 2013

ACORDO DE COOPERACAo ENTRE
A UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

e
A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASíLlA

169-2013

As duas partes indicadas abaixo concordam em assinar o seguinte convenio:
1) ALBERTO URIBE CORREA, maior de idade, identificado com a cédula de
identidad e nO8.346.555 de Envigado, que, na qualidade de Reitor, atua em nome
e representa a UNIVERSIDAD DE ANTlOQUIA, entidade universitária autónoma,
com regime especial, cuja criaC;80foi determinada pela Lei 71 de 1878 do Estado
Soberano de Antioquia, com personalidade jurídica decorrente da Leí 153, de
1887, regida pela Lei 30 de 1992, e demais dispositivos aplicáveis conforme seu
regime especial, autorizado pelo Acuerdo Superior 095, de 21 de outubro de 1996,
doravante designada UDEA.

2) IVANMARQUES DE TOLEDO CAMARGO, maior de idade, com Identidade nO
581564/DF, de 08/07/1980, que, na qualidade de Presidente, atua em nome da
FUNDACÁO UNIVERSIDADE DE BRASíUA, doravante designada FUB.

Concordam em assinar o presente acordo, que será regido pelas cláusulas abaixo,
antecedidas pelas seguintes considerac;oes:

1. A Udea desenvolve servic;o público de ensino superior, com critérios de
excelencia academica, ética e responsabilidade, e em virtude de seu caráter
transformador, a instituic;80 procura influenciar todos os setores da sociedade por
meio da pesquisa, do ensino e da extens80.

2. A FUB tem, entre outros objetivos, a promoC;80do ensino superior, da pesquisa
e do estudo, em todos os ramos do saber, e da divulgaC;80 científica, técnica e
cultural.
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3. É interesse comum, de ambas as partes, a participa~ao em atividades de
coopera~o e intercambio academico, científico e cultural, abrangendo áreas de
interesse mútuo, e, em especial, a promo~ao de atividades que tenham impacto
direto no campo do conhecimento que desenvolvem.

cLÁUSULAS

PRIMEIRA. Objetivo: estabelecer as bases de coopera~ao mútua entre as
Universidades para a execu~ao de atividades academicas, de docencia, de
pesquisa, de difusao cultural e de extensao de servi~os em todas as áreas de
interesse mútuo relacionadas aos seus objetivos e fun~óes, com vista a alcan~ar
seus fins e o uso racional dos seus recursos.

SEGUNDA. Termos de Colabora~ao: a coopera~ao deverá materializar-se, dentre
outras possibilidades, em a~óes, como as listadas abaixo:

1. Intercambio de professores, pesquisadores e profissionais para cumprirem
atividades específicas, por tempo determinado.

2. Desenvolvimento conjunto de atividades de ensino, pesquisa, consultoria,
extensao e programas de gradua~ao e de pós-gradua~ao.

3. Compartilhamento de recursos e atividades práticas.

4. Usufruto conjunto das instala~óes físicas e locais disponíveis.

5. Promo~ao do intercambio de estudantes. Para este fim, o aluno de gradua~ao
deverá pagar as mensalidades a universidade de origem. Nao será exigida
nenhuma mensalidade a Universidade Anfitria.

Parágrafo 10
- A cobran~a de mensalidade para os estudantes de gradua~ao será

definida caso a caso.

Parágrafo 20
- Seguro: os alunos que participarem do intercambio deverao, as

suas próprias expensas, contratar seguro de saúde durante o período integral de
estadia no país anfitriao. Este seguro deverá atender aos requisitos que o país de
destino tenha estipulado em sua legisla~ao sobre imigra~ao.
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6. O pagamento de cursos de extensao, aulas extras e quaisquer outras atividades
que nao sejam cursos regulares oferecidos pela Universidade Anfitria será
responsabilidade do aluno.

7. Permitir, segundo as normas internas e em conformidade com as características
curriculares dos planos de estudos das duas instituic;óes, que os alunos de uma
instituic;ao possam matricular-se na outra, em disciplinas teóricas ou práticas,
cursos, oficinas, laboratórios e reconhecer os créditos académicos destas
atividades, para que tenham efeito no currículo do aluno.

8. Capacitar professores e outros funcionários em áreas que sejam de
responsabilidade das partes.

9. Promover publicac;óes conjuntas e traca de material didático e bibliográfico.

10. Intercambiar experiencias e estudos, que resultem na melhor administrac;ao da
universidade.

Parágrafo único: a execuc;ao das atividades acima estará sujeita a normas
nacionais e universitárias em vigor na Universidade em que forem realizadas.

TERCEIRA. Atos adicionais: as ac;óes de colaborac;ao decorrentes da aplicac;ao
do presente acordo-quadra serao acordadas pelos responsáveis autorizados a
faze-Io segundo os regulamentos internos de cada instituic;ao.

Parágrafo 1°: para todos os efeitos, os acordos específicos serao parte integrante
do presente convenio e deverao conter: cronograma, funcionários participantes,
orc;amento, financiamento, pracedimentos, assim como todas as informac;óes e
documentos necessários para determinar sua finalidade e alcance.

Da mesma forma, a responsabilidade financeira de cada uma das partes deverá
ser definida em conjunto, por meio de adendos ou acordos específicos celebrados
antes da execuc;ao da atividade específica.

Parágrafo 2°: Para a elaborac;ao dos adendos, deverá ser considerada a
autonomia de cada universidade, o equilíbrio entre as contribuic;óes e benefícios
as instituic;óes e a disponibilidade de recursos.
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QUARTA. Para supervisionar este Acordo Geral e coordenar as unidades, as
atividades e os acordos complementares, as institui90es parceiras concordam que
os responsáveis pelo contato entre as institui90es seráo os seguintes:

Pela UDEA:
Nome do responsável: Martha Lucia Giraldo Lopera
Cargo: Professora - Pesquisadora
Endere90: Calle 67 N° 53-108, bloque 12, oficina 334, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia.
Telefone: 2195930-2195936
Email: mgiraldo@bibiliotecologia.udea.edu.co

Pela FUB:
Nome do responsável: Ana Flávia Granja e Barros
Posi<;áo:Chefe de Assuntos Internacionais
Endere90: Assessoria de Assuntos Internacionais - INT
Universidade de Brasília
Prédio da Reitoria, subsolo, sala BSS-42 e Térreo AT-43
Campus Universitário Darcy Ribeiro Asa Norte - DF
CEP: 70.910-900 - Brasil
Telefone: 5561 31070216
Email: anabarros@unb.br

Nome do responsável: André Porto Ancona Lopez
Título: Professor - Pesquisador
Endere90: Universidade de Brasília, Faculdade de Ciencia da Informacao.
Campus Universitário Darcy Ribeiro, UnB - CID, Edifíco da Biblioteca, entrada
Leste. Asa Norte 70910900 - Brasília, DF - Brasil - Caixa-postal: 04320
Telefone: 55 61 31072633
Email: apalopez@gmail.com

QUINTA. Exclusáo de rela9áo laboral: como regra geral, as pessoas que
participarem das atividades realizadas no ambito deste acordo sempre manteráo o
vinculo com a institui9áo de origem, e, portanto, náo adquiriráo vínculo
empregatício com a institui9áo anfitriá.

SEXTA. Exclusáo de Solidariedade Jurídica contra terceiros: náo existirá regime
de solidariedade jurídica entre as partes signatárias deste acordo, cada uma
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responderá perante terceiros pelas obrigal;óes especifica mente assumidas em
razao do mesmo.

SÉTIMA. Cessao: este convenio é celebrado com o aceite dos signatários quanto
ao objeto a ser desenvolvido. Dessa forma, nenhuma das partes poderá ceder ao
acordo sem o consentimento expresso por escrito da outra parte.

OITAVA. Dural;ao e Prorrogal;ao: a vigencia deste contrato será de cinco anos,
contados a partir da data de sua finalizal;ao. Ele poderá ser prorrogado mediante
ato assinado pelas partes antes do vencimento.

NONA. Término: o presente convenio poderá ser rescindido, antes do seu
vencimento, por mútuo acordo ou pela manifestal;ao de uma das partes quanto ao
interesse de terminá-Io, mediante notifical;ao escrita com, no mínimo, dais meses
de antecedencia.

Parágrafo único: se, no momento do término unilateral, referido na presente
cláusula, estiverem pendentes tarefas específicas de projetos ou de trabalhos,
estas continuarao a ser executadas até sua finalizal;ao, salvo disposil;ao em
contrário, feita em documentos subscritos, determinando as al;óes a serem
tomadas.

DEl. Solul;ao de Controvérsias: as partes concordam em esgotar todos os meios
para resolver de forma amigável, sem litígio, qualquer controvérsia ou dúvida que
possa surgir em relal;ao a este convenio. Para tal efeito, utilizarao
preferencia/mente, mecanismos de solul;8o direta de conflitos.

ONlE. Propriedade Intelectual: a propriedade intelectual resultante de trabal has
ex~c~ta?os por. ocasiao deste contrato estará sujeita as disposil;óes legais
apllcavel~ e aos Instrumentos específicos acordados pelas partes, dando o devido
reconheclmento a aqueles que participarem da execul;ao de tais traba/has.
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DOZE. Endere<;o: ficam definidos os seguintes endere<;os das partes:
UDEA calle 67 No. 53 - 108
FUe Prédio da Reítoria, Campus Uníversitário Darcy Ribeiro Asa Norte - DF,
CEP: 70.910-900 - Brasil

TREZE. Finaliza<;ao: o presente convenio será finalizado com a assinatura das
partes.

E por estarem justas e pactuadas, as partes assínam o presente acordo em
Medellin, no dia , e em Brasília, no día "

~ U~bJ2.{-".t:~(.
I~~~~rRTO URIBE co-;;.~~?~\

)J. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUlA~(j( ()
~ C1..JJJ,! eu.~Q

IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO
Presidente
FUNDACÁO UNIVERSIDADE DE BRASíLlA
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