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Acordo de Cooperação

entce

PAIACKY UNIVERSITY OLOMOUC
[Universidade Palacky de Olomouc]

com sede em Kïízkovského 8, 779 00 Olomouc, Repúbüca Tcheca
Número de cadastco: 61989592

representada pelo Ptof. Dr. Jaroslav Miller, Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG
com sede em Av. Itália, Km 8, Campus Carreiros, CEP 96203-900, Rio Grande, RS, Brasil

CNPJ: 94.877.586/0001-10
representada pela Pïof. Df. Cleuza Maria Sobral Dias, Reitora

Pteâmbulo

Em consonância com os princípios do benefício mútuo e da cooperação, a Universidade Palackv

de Olomouc, República Tcheca, e a Univeïsidade Federal do Rio Grande — FURG, Brasü,

concordam em j5rmar o presente Acordo de Cooperação para promover maior colaboração entce

as partes, com. ênfase no desenvolvimento de proJetos educacionais e de pesquisa conjuntos.

Ambas as instituições Írao estimular contatos diretos para a cooperação eaüce os íneínbros de

suas comunidades acadêínicas, depa.tta.mentos, insütutos e centcos de pesquisa, ao abrigo do

Artigo 1° deste Acordo.

Artigo 1°

Nos campos de estudo que possam sei mutuamente designados em acordos específicos,

celebrados em instrumento próprio, ao abrigo deste Acordo, a Universidade Palacky de Olomouc

e a Universidade Federal do Rio Grande - FURG concordam com as seguintes formas getais de

cooperação:

l. Intercâmbio de professoïes e pesquisadores;

2. Intercâmbio de graduandos, mestrandos e doutorandos;

3. Intercâmbio de pessoal técmco-adímnistïaüvo;

4. Pattocínio conjunto de cursos, visitas de estudo, conferências e seminários;

5. Projetos de pesquisa conjuntos, incluindo pïoJetos elegíveis para subsídios

governamentais e outros;
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6. Intercâmbio de informações e recursos académicos de interesse mútuo.
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Outtas áteas de colaboração e projetos cooperativos cottespondentes podem ser identificadas e

desenvolvidas no futuro, sendo necessária aprovação ptévia por escrito de ambas as partes

contcataníes deste Acordo para o início de qualquer projeto desenvolvido nos termos deste

Acordo.

Artigo 2°

Ambas as partes concordam que todas as disposições financeiras necessárias païa a

implementação deste Acordo devem ser negociadas separadamente poï escrito em. insü-umento

específico,

As atividades de colaboração entre as duas partes que não estejam, contempladas neste Acordo

serão regidas por acotdos escritos em separado através de insttumento próprio entre as duas

partes após discussão e negociação detalhadas.

Artigo 3°

O presente Acoïdo poderá ser rescÍndido mediante estipulação mútua por escrito de ambas as

partes contratantes deste Acordo. Qualquer uma das partes deste Acoïdo poderá ïescindir este

Acoïdo pot meio de uma notificação poï escrito com antecedência mínima de seis meses da

rescisão, e o ptazo de seis meses teïá início a partir da data da enüirega da notificação à ouüca parte

contratante. A denúncia deste Acordo não afetará os direitos de quâlquet pessoa que tenha

participado das atívidades ao abrigo deste Acordo antes da data de efetivaçao do témiino do

mesmo; especialmente projetos, como inteicâmbios, lançados antes desta data deverão ser

cumpridos.

Artigo 4°

Este Acordo é assinado em quatco vias originais em inglês.

ArtigoS0

Ambas as instituições firmam uma política de oportunidades iguais de emprego e de não

disctü-niaaí qualquer pessoa com base em taça, coí, reUgÍão, sexo, orientação sexual, idade,

nacionalidade, estado civil ou de veterano, e deficiência física ou mental. A Universidade Palacky

de Olomouc e a Univeïsidade Fedetal do Rio Grande - FURG, Brasü, devem respeítaï tais

princípios na adíninisücâção deste Acordo e nenhuma das instituições deve impoí critérios para o

intercâmbio de professores, académicos ou estudantes que violem os princípios da não

discjdmmação.
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Artigo 6C

Ambas as partes con.tEata.ntes reconhecem o fato de que este Acordo está sujeito à publicação

obrigatória nos teïmos da Lei Tcheca n.° 340/2015 — Condições Especiais de Efeito de

deteEmin.a.dos Contratos, Publicação destes Contcatos e Registo de Conteatos (Lei do Registo de

Contratos). As partes observam que este Acordo entratá em vigor somente a païtir de sua

pubUcaçao no registto de contratos. A Universidade Palacky de Olomouc irá assegura-r a

publicação do conürato no Registo de Contratos, informará imedia.ta.mente a Universidade

Federal do Rio Grande — FURG da sua pubücação, uttlizaado o endereço de e-mail

remter@furg.bi.

As païtes contratantes cofflpïometeïn-se a abstei-se de qualquer tipo de realização antes da sua

data de vigência.

Ajrtigo 7°

Este Acordo tem validade de cinco (5) anos a contar da data de sua publicação no Registco de

Contcatos e poderá seï renovado por meio de alterações por escrito em instramento própno a

este vinculado.

Em nome da
Universidade Palacky de Olomouc:

2 í. 05. 2019
Data:

Em nome da
Universidade Federal do Rio Grande -FURG:

Data: .^h.fÏU^.tí.

Prqf. Dt. Jaroslav MiUer, Reitor Prof.a Dï.a Cleuza Maria Sobral Dias, Reitora
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Memorandum ofUnderstanding

between

PAIACKY UNIVERSITY OLOMOUC
with registeted ofËce at Kíízkovského 8, 779 00 Olomouc, Czech Republic

IDnumber: 61989592

teptesented by prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., Rector

and

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE ~ FURG
with registered office at Itália Avenue, Km 8, Câmpus Caireiros, CEP 96203-900, Rio Grande,

RS, Brazil

ID number (CNPJ) 94.877.586/0001-10
repïesented by Prof. Cleuza Maria Sobral Dias, Ph.D., Rector

Preamble
In a.ccorda.nce with the principies of ínutual benefit and cooperaüon, Palacky Uïúversity

Olomouc, Czech Republic, and Federal University of Rio Grande — FURG, Bïazü, agree to sign

the foiïowiag Memoiandum. of ünderstanding (MOU) to faciütate closer collaboiation between

the two parües, which will emphasise the developmen.t of jomt educaüoual and research projects.

Both mstitutíons wiU encourage ditect contacts and cooperaüon between the members of their

academic commumty, departments, insütutes and reseaïch centres subject to the provision of

Aïticle l ofthis Memoïaudum.

Article l
WithÍn the fields of study which may be mutuaUy designated in the written implemenüng
agreements to this MOU concluded on one deed, Palaclíy Univetsity Oloínouc and the Fedetal

University of Rio Gïaade - FURG agtee to the foUowÍng general foans of cooperaüon:

l. Exchanse ofteachers and researchers;

2. Exchange ofBacheloïs, Masters and Doctoral degree progïa.mm.e students;

3. Exchange of admimstcative and pj-ofessionaí staff;

4. JoÍnt sponsorship of couises, study tours, conferences and semin.aïs;

5. Joint reseaïch projects mcludiag projects eUgÍble for governmenta.l and other grants;

6. Exchange of informaüon and acadenüc resouïces th-at are of mutual iatetest.

Other áreas of collaboration and cooperaüve projects relaíed to them may be identified and

developed in. futute. Prior written approval of both contïacting parües to this Meüiorandum. is

ïequired for the initiatíon ofany proJect developed undeí the terms ofthis Memoïandura.
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Article 2

Both parües agree that aÜ. fínancial arrangeïnents necessary for the ünplementation of this MOU

must be negoüated separately in writing on one deed.

Collaborative activiües between the two parties that are not covered by the scope of this MOU

will be guided by separate written agreemefíts on one deed between the two parties after detaÜed

discussÍon and negotiaüon.

Artícle 3
This Memorandum may be terüiÍaated upon mutual written stipulatíon. by both coatcacting

parües to this Memorandum. Either païty to this Meínotanduna m.ay terminate this

Memorandum by a written notice at least six months before the terrnin.aüon. becomes effective,

and the six months' notice time shaU staït fïom. the date of the notice delÍvery to the oth-er

conü-actmg party. Teïïrdnaüon of thÍs Metnoïandum shall not affect the nghts of anybody who

parücipated in the activiües under this Memorandum prior to the date of effect of the

terïmnaüon hereof, especially piojects, such as exchanges, líiunched before this date shall be

accomplished.

Article 4

This Memorandum is sÍgaed in fom: origmaí copies in English.

Aftícle 5

Both iastituüons subscribe to the poücy oÍ equal employment oppoïtunity and not discrüniaating
any person on the basis of race, coíour, religion, sex, sexual orientaüon, age, naúonal ougin,

maatal or veteran status, and physical or mental handicap. Palacky Uiúversity Olomouc and the

Federal University of RÍo Grande — FURG, Brazil, shall abide by these pïinciples in the
administration of this Memorandum and neither institution shall impose criteriâ for the exchange

of teachers, schokrs or students which would violate the principies of non-discrimination.

Article 6

Both conü-âcting parües heteto acknowledge the fact that this Memorandum is subject to

obügatory publicatioa undeï the Czech Act No. 340/2015 Coü. On Special Condiüons ofEffect
of ceïtain Contracts, Pubücation of these Conü-acts and on the Registei of Contract (Áct on the

Registeï of Contracts). The parties take fíote that this Memorandum entets into effect at the

moment of its publication in the regÍster of contracts. Palacky üniversity Olomouc, who shaU

ensure publicaüon of the contract Ín the Regisíer of Conttacts, shall inform Univeïsidade Federal

do Rio Grande — FURG of its publication forthwith thereafter using the e-maü of

retater@fLirg.br.

The conti-acting parties undertake to refrain fïom ptovision of whatever petfoïmance hereunder

prior to its effecüve date.
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Article 7

This Memorandum is valid for five (5) years from the date of its publicaüon in the Register of
Contracts and raay be renewed by written amendments on one deed hereto.

For Palacky University Olomouc:

Date: .2À.P5,^^.
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PïçfÏ. Mgr. Jaroslav Miüer, M.A., Ph.D,

Réctor

For Univetsidade Federal do Rio Grande —
FURG:

Date: ..!,U<^&^.

Prof. Cleuza Maria Sobtal Dia^ Ph.D

Rector ^^


