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UnNers1te du Cuetec 
a Tro s-Ri•;ieres 

Surprendre 

FURG 

ACORDO DE COOPERA<;AO CIENTfFICA E DE MOBILIDADE 

ENTRE 

UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIV IERES, pessoa jurfdica legalmente constituida em 
virtude do capitulo U-1 das leis revisadas do Quebec, com sede em 3351, boulevard des 
Forges, C.P. 500, em Trois-Rivieres, provincia do Quebec, Canada, G9A 5H7, no presente 
representada pelo Senhor Andre G. Roy, reitor, pessoa devidamente autorizada a atuar no 
presente conforme declara, 

Doravante denominada "UQTR" 

E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, uma entidade legalmente constitu ida, 
com sede a Avenida ltalia Km 08 sjnQ, Campus Carreiros, Rio Grande, Rio Grande do Sui, 
Brasil, no presente representada por sua Reitora, Profl!. Drl!. Cleuza Maria Sobral Dias, 
pessoa devidamente autorizada a atuar no presente conforme declara, 

Doravante denominada "FURG" 

Doravante denominadas, coletivamente, "partes" 

PREAMBULO 

EM VISTA do interesse mutuo das partes de estabelecer e desenvolver la~os de 
coopera~ao cientifica no dominio das Ciencias da Saude e Ciencias Humanas e Sociais; 

EM VISTA da vontade das partes de se munir de um acordo-quadro de coopera~ao 
cientifica; 

EM VISTA QUE as partes concluiam um acordo de coopera~ao em 16 de junho de 2010; 

EM VISTA QUE a presente acordo de coopera~ao cientffica e de mobilidade sucede e 
substitui o seu acordo; 



CONSEQUENTEMENTE, AS PARTES TEM ENTRE 51 JUSTO E ACORDADO 0 QUANTO SEGUE: 

1. OBJETO DO ACORDO 

0 presente acordo tem par objeto definir as atividades de coopera~ao das partes no 
domfnio das Ciencias da Saude e Ciencias Humanas e Sociais, assim como os interesses 
recfprocos para fins dessas atividades. 

2. ATIVIDADES DE COOPERA~O 

2.1 As partes pretendem desenvolver as atividades de coopera~ao a seguir: 

2.1.1 Estabelecer um programa de intercambio de estudantes, favorecendo 
o principia da reciprocidade de admissao. 

2.1.2 Pesquisar em comum as subven~oes para a realiza~ao de projetos de 
pesquisa conjuntos; 

2.1.3 Trocar resultados de pesquisa com rela~ao aos programas de pesquisa 
realizados em virtude do presente acordo; 

2.1.4 Favorecer e organizar o intercambio de professores e de 
pesquisadores que participam das atividades de ensino ou de 
pesquisa no domfnio que constituem o objeto do presente acordo; 

2.1.5 Organizar todo tipo de colabora~ao que poderia ser util para a 
realiza~ao dos objetivos do presente acordo. 

2.2 As atividades de coopera~ao visadas pelo presente acordo estao sob a 
responsabilidade da Escola de Enfermagem da FURG e do Centre d'etudes 
interdisciplinaires sur le developpement de /'enfant et Ia famille (CEIDEF} da 
UQTR. 

3. COMPROMISSOS RECIPROCOS 

3.1 As partes se comprometem em realizar as atividades que resultarao desse 
acordo, condicionando-as aos recursos financeiros e humanos disponfveis e 
solicitando, quando possfvel, financiamentos junto aos 6rgaos 
subvencionadores. 

3.2 Qualquer atividade de coopera~ao que resulte do presente acordo devera 
constituir o objeto de um acordo especffico, no qual serao especificados, 
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entre outros, a natureza das atividades, o calendario de realiza~ao, o nome 
dos responsaveis e os colaboradores envolvidos, bern como as disposi~oes 
financeiras aplicaveis. 

3.3 0 intercambio de resultados com rela~ao aos programas de pesquisa 
realizados em virtude do presente acordo e livre e gratuito, salvo nos casos 
em que as partes chegam a um acordo anteriormente de outro modo por 
meio de acordo por escrito. Qualquer descoberta, inven~ao ou publica~ao 
resultante dos referidos resultados devera constituir objeto de um acordo 
especffico no qual serao definidos os direitos de propriedade intelectual e as 
modalidades relacionadas a publica~ao e/ou a comercializa~ao desses 
resultados, caso aplicavel. 

3.4 As despesas de viagem e de acomoda~ao dos professores e pesquisadores 
participantes dos intercambios no ambito do presente acordo serao de 
responsabilidade da universidade de origem, por meio da unidade a qual 
estao vinculados, quando houver recurso financeiro disponivel. Quando 
aplicavel, essas despesas serao incorridas de acordo com as condi~oes 
previstas nos acordos com os 6rgaos subvencionadores. 

4. COMPROMISSOS PARTICULARES AOS INTERCAMBIOS DE ESTUDANTES 

4.1 As partes favorecem os intercambios de alunos sob as condi~oes e nos 
seguintes limites: 
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4.1.1 0 numero maximo de estudantes que participam de um intercambio 
e fixado anualmente em 4 (quatro) por parte. 

4.1.2 A dura~ao do intercambio esta fixada em, no minimo, 1 (um) sessao 
e, no maximo, 2 (dois) sessoes para os alunos da UQTR que 
participam de um intercambio na FURG e com a mesma dura~ao para 
os alunos da FURG que participam de um intercambio na UQTR, 
sujeito as regras particulares aplicaveis aos intercambios de 
estudantes realizados no ambito do programa de bolsas. 

4.1.3 Os estudantes participantes que desejarem se inscrever nos cursos 
oferecidos pela universidade de acolhimento devem ser admitidos 
nesta de acordo com seus criterios de admissao. 

4.1.4 Os estudantes que desejarem efetuar um estagio de pesquisa junto a 
universidade de acolhimento deverao obter uma carta-convite por 
parte do professor da referida universidade. Qualquer estagio de 
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pesquisa na universidade de acolhimento devera constituir um objeto 
de uma conven~ao de estagio entre a universidade de origem, a 
universidade de acolhimento eo referido estudante. 

4.1.5 Os estudantes que participam de um intercambio pagam suas taxas 
escolares a sua universidade de origem. Em fun~ao dos regulamentos 
em vigor em cada um dos estabelecimentos que constituem as partes, 
os estudantes participantes podem ser obrigados a pagar a 
universidade de acolhimento as taxas aferentes da universidade de 
acolhimento. Essas taxas abrangem, principalmente, as taxas gerais 
(admissao, inscri~ao e estagio), as taxas tecnol6gicas, as taxas de 
servi~os aos estudantes, as contribui~oes a vida estudantil, as taxas de 
direito de autor, as taxas de servi~os de esportes e lazer, bem como 
as contribui~oes as associa~oes estudantis. As partes se consultam 
anualmente com rela~ao a imposi~ao dessas taxas. 

4.1.6 A universidade de acolhimento colocara a disposi~ao dos estudantes 
que participam de um intercambio os servi~os que ela possui para 
facilitar a pesquisa de acomoda~ao. 

4.1.7 As taxas de alojamento, de deslocamento e de subsistencia dos 
estudantes que participam de um intercambio serao levadas 
inteiramente em considera~ao por eles. 

4.1.8 Os estudantes que participam de um intercambio na UQTR, caso 
sejam cidadaos de um pafs que tenha um acordo de reciprocidade em 
materia de seguran~a social com Quebec, devem se inscrever no 
Plano de Seguro Saude do Quebec junto ao Conselho de Seguro Saude 
do Quebec (RAMQ) e fornecer o comprovante de inscri~ao a UQTR. 

4.1.9 Os estudantes que participam de um intercambio, caso nao tenham o 
direito ao Seguro Saude do Quebec (RAMQ), devem ser seguros por 
um seguro para os estudantes estrangeiros da UQTR e pagar um 
premio correspondente. 

4.1.10 Os estudantes que participam de um intercambio deverao preencher 
as formalidades de imigra~ao e administrativas antes de sua chegada 
ao pals anfitriao (visto de entrada, permissao de estudos para os que 
forem admitidos e que desejam se inscrever nos cursos, permissao de 
trabalho para os estagiarios em pesquisa, etc.) 



4.1.11 Os estudantes que participam de um intercambio deverao estar em 
conformidade com a regulamentac;ao administrativa dos dois 
estabelecimentos que constituem parte e com as leis em vigor no pais 

anfitriao e de origem. 

5. ENTRADA EM VIGOR E DURAy\0 DO ACORDO 

5.1 0 presente acordo entra em vigor na data de sua assinatura pelos 

representantes autorizados das partes. 

5.2 0 presente acordo e celebrado porum perfodo de 5 (cinco) anos. 

6. MODIFICA~AO E RESCISAO 

6.1 As partes concordam que qualquer modificac;ao aos presentes e valida 

apenas com a condic;ao de estar por escrito e assinado pelos representantes 

autorizados das partes. 

6.2 Uma parte podera, a qualquer tempo, rescindir o presente acordo 

entregando a outra parte um aviso previo de 6 (seis) meses por escrito. 

6.3 Em caso de rescisao ou de nao renovac;ao do acordo, as partes devem 

permitir aos estudantes, aos professores e aos pesquisadores participantes 
que conduzam as atividades acordadas entre as partes e nas quais ja esUio 

envolvidos. 

7. REGULAMENTO DE CONFLITOS 

7.1 Qualquer conflito, decorrentes do presente acordo, que resulta, 

principalmente de uma dificuldade de interpretac;ao, de aplicac;ao ou de 
execuc;ao, estara sujeito a uma tentativa de regulamentac;ao amigavel pelas 

partes. 

8. RESPONSAVEIS PELA APLICA~AO DO ACORDO 

8.1 A FURG e a UQTR, designam, respectivamente, os responsaveis pela 

aplicac;ao do presente acordo: 

Para a FURG: 

Para a UQTR: 
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Dra. Mara Regina Santos da Silva, Professora 
Telefono: 55-53- 8111 36 21 
Email: marare@brturbo.com.br 

Dr. Carl Lacharite, Professor 



Telefono: 1-819 376.5011, poste 3560 
Email: Cari.Lacharite@uqtr.ca 

8.2 Qualquer aviso ou outra informac;:ao sobre o plano administrativo que deve 
ser assinado em virtude do presente acordo e concedido corretamente 
caso seja entregue a seu destinatario por e-mail {como comprovante de 
recebimento), mensageiro ou carta registrada aos enderec;:os abaixo: 

Para a FURG: 

Para a UQTR: 

Milton Lafourcade Asmus 
Assessor de Relac;:oes lnternacionais 
Assessoria de Relac;:oes lnternacionais - REINTER 
Avenida ltalia, km 8, Campus Carreiros- Predio da 
Reitoria, Rio Grande, Rio grande do Sui, Brasi l 
CEP 96203-900 
55 53 3233 6735 I 6706 
reinter@furg.br 

Sylvain Benoit, Diretor da Agencia internacional e de 
recrutamento 
Agencia internacional e de recrutamento 
Universite du Quebec a Trois-Rivieres 
3351, boul. des Forges, C.P. 500 
Trois-Rivieres {Quebec) Canada G9A 5H7 
819 376-5001, ramal2105 
bir@uqtr.ca 

Em testemunho do que, as partes assinaram em duas vias, em frances e portugues, 

UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

- UQTR - FURG 

Data 

Daniel McMahon 
Reitor 
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Data 

( 
Cleuza Dias 
Reitora 














