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CONVENIO MARCO DE COOPERACAO ACADEMICA CIENTiFICA E CULTURAL 

ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

A Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a seguir denominada UNMSM, declara ser 
a institui<;ao de maior hierarquia academica do Peru, sustentada pela sua hist6ria e pelo seu 
desenvolvimento; e encarregada pela Na<;ao de criar e difundir conhecimento, cultura, 
ciencia e tecnologia; e pessoa juridica de direito publico interno. E regida pela Constituic;ao 
Peruana, pela Lei Universitaria e pelo seu Estatuto; esta representada legalmente pelo seu 
Reitor Dr. Orestes Cachay Boza, e tem como domicilio legal a Rua German Amezaga 375, 
Edificio Jorge Basadre, Cidade Universitaria, Lima 01-Peru. 

A Universidade Federal do Rio Grande- FURG, daqui em diante denominada FURG, 
entidade educacional de natureza fundacional publica, gratuita, integrante da Administrac;ao 
Federal lndireta, destinada a promoyao do ensino superior e medio de educayao 
profissional, da pesquisa e da extensao, dotada de autonomia didatico-cientifica, 
administrativa e de gestao financeira e patrimonial. Esta representada pela sua Reitora, 
Prof'. o,.a. Cleuza Maria Sobral Dias, e tern sua sede na Av. ltalia, km 8, Campus Carreiros, 
Rio Grande/RS, CEP 96203-900. 

A UNMSM e a FURG declaram a sua vontade de participar de forma conjunta em atividades 
de coopera<;ao, propiciando aumentar os vinculos entre suas diferentes areas academicas 
nos campos da pesquisa, da docencia, e da extensao universitaria, e outros pr6prios das 
suas atividades; para o qual, assinam o presente Convenio Marco que contem (07) 
clausulas: 

4 • .. . Clausula primeira: Objetivo 
~ ~~ 

-?·c~~ ,.6' objetivo do presente convenio e estabelecer programas de estudo em conjunto, 
intercambio academico e coopera<;ao universitaria no campo da pesquisa, docencia e 
extensao universitaria; atividades que contribuirao para fortalecer as relac;Oes academicas, 
cientificas e culturais entre ambas as instituic;oes. 

Clausula seaunda: Atividades Gerais 

Para o cumprimento do Convenio, as partes propoem as seguintes linhas de coopera<;ao: 
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2.1 Estimular e apolar o desenvolvimento de projetos conjuntos de pesqulsa, 
transferencia e inova<;ao tecnol6gica, entre 
pesquisadores individuais de ambas as instituic;oes. 

equipes constituidas ou 

2.2 Propiciar o intercambio de docentes para participar de palestras, cursos de curta 
durac;Bo, visitas tecnicas e compartilhar expeMencias de pesquisa e docencia. 

2.3 Propiciar a mobilidade de estudantes para a realiza<;ao de visitas tecnicas, 
atividades academicas, culturais e esportivas, dando a eles as facilidades que 
sejam determinadas no Plano de trabalho. 
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2.4 Estabelecer um programa de intercambio de informa<;ao, documentayao, 
publica96es, equipamento e material audiovisual de indole academico produzido 
por cada uma das partes. 

2.5 Propiciar o intercambio de servidores docentes e administrativos, para a 
realiza<;ao de visitas tecnicas e compartilhar experiencias ou atividades 
formativas, ou de capacita<;ao para melhorar a gestae universitaria. 

2.6 Promover a presta<;ao de servi9os atraves dos Centres de Produyao de acordo 
com o interesse das partes. 

Clausula terceira: Convinios Especificos 

Para a execu<;ao das linhas de coopera<;ao propostas, as partes assinarao Convenios 
Especificos, que deverao contar com a aprova<;ao das autoridades competentes de cada 
institui<;ao; e preferencialmente com um Plano de Trabalho. 

0 Plano de Trabalho do programa, projeto ou atividade devera apresentar as seguintes 
informayees: 

1.-A origem. natureza e descricao do tema. 
2.- Os nomes dos responsaveis e participantes de cada institui<;ao. 
3.-0 tempo de dura<;ao, onde conste o inicio e o fim da atividade. 
4.- Os recursos financeiros previstos para cobrir os custos referentes ao tema. 
5.-As previsoes necessarias para o cumprimento das atividades universitarias, etc. 

Clausula quarta: Comite de Coordenacio 

Para efeitos de coordenar o Convenio Marco, as partes designarao os seus representantes 
~que formarao o Comite de Coordena<;ao . 
. y_,c ., ' ' \ 
1.! ~· ~\ • A UNMSM designa o Escrit6rio Geral de Coopera<;ao . 
• \. ' · · § Fone 051-1-619-7000 ramal 7407. E-mail: ogcri@unmsm.edu.pe 
',~ .... :?ic;""' ~\;) * • A FURG designa a Assessoria de Rela96es lnternacionais- REINTER. 
~ ~ Fone 55 53 3233 6735 E-mail: reinter@furg.br 

As atribui9oes do Comite de Coordena<;ao sao: 

1.- Proper e aprovar lin has de ayao no marco do Convenio. 
2.-Coordenar, com as diferentes Unidades Academicas de cada parte, a elaborayao 

do plano de trabalho. 
3.-Coordenar com as Unidades Executoras dos projetos que forem realizados para o 

melhor desenvolvimento dos pianos de trabalho. 
4.-Avaliar o desenvolvimento dos pianos de trabalho e informar os resultados 

alcanyados as autoridades de ambas as institui9oes. 

Clausula quinta: Propriedade lntelectual 

A propriedade intelectual que derive dos trabalhos realizados no ambito deste convenio 
correspondera aqueles que tenham intervindo na sua execuyao, devendo receber o 
reconhecimento correspondente. 
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Clausula sexta: Reconhecimento Academico 
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Em case de programas de estudo conjunto ou mobilidade de estudantes, as partes 
comprometem-se a reconhecer e revalidar os estudos realizados, em concordancia com a 
normativa de cada instituiyao. Este sistema devera descrever-se em cada Convenio 
Especifico para ser aprovado pelas autoridades de am bas as institui~;oes . 

Clausula setlma: Vlgftncla 

0 presente convenio tera uma vigencia de cinco (05) anos, contabilizados a partir da data da 
sua assinatura, podendo ser renovado mediante acordo previo entre as partes, por escrito. 

Do mesmo modo, o presente Convenio podera ser rescindido por qualquer uma das 
institui~;oes mediante urn comunicado, por escrito, com tres (03) meses de antecipayao do 
seu termino. 

Em ambos os cases deverao continuar as atividades que tenham side iniciadas. Case haja 
alguma discrepancia com relayao a aplicayao do Convenio, esta sera resolvida pelo Comite 
de Coordenayao. 

0 presente Convenio Marcoe assinado em duas (02) vias originais de igual conteudo, em: 

Reiter 

Universidade Federal do Rio Grande 

Ora. Cleuza Marta-tietmtlt-m 

Reitora 




















