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CONvENIO

MARCO

ENTRE
A UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DE LA REPUBLICA DE CHILE
E
A UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO GRANDE

DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A Universidad de Magallanes, posterionnente citada como "UMAG",
representada por seu Reitor Dr. JUAN OY ARZO PEREZ, com domicilio na Avenida
Bulnes 01855, Casilla 113-D, Punta Arenas, REPUBLICA DE CHILE, e a
Universidade Federal do Rio Grande, posterionnente citada como "FURG",
representada por sua Reitora Dra. CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS, com domicilio
na Avenida Italia km 8 do municfpio de Rio Grande, REPUBLICA FEDERATIVA
Do BRASIL, representados, com 0 prop6sito de firmar 0 presente CONvENIO
MARCO,
reconhecendo
0
interesse
comum
de ambas
institui<;6es no
desenvolvimento e promo<;ao do ensino e pesquisas cientfficas e tecno16gicas.
Considerando
bilateral;

0

desejo comum e

0

interesse mutuo em expandir a coopera<;ao

Tendo em considera<;ao a importancia de estabelecer urn marco legal adequado para
as a<;6ese atividades entre ambas institui<;6es;
ACORDAM com

0

seguinte:

1. Defini~oes

Na fonna em que se utilizam por este Convenio Marco, os tennos abaixo terao as
seguintes defini<;6es, a menos que
requeiram

0

0

tema ou

0

contexto em que se encontram

contrario:

(a) "As Partes" fazem referencia as partes envolvidas com este Convenio Marco, ou
seja, a "UMAG" e a "FURG".
(b) "Convenio" significa
inclusive;

0

presente documento, que compreende dos Artigos 1

a
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(c) "Informa<;:ao" significa dados cientfficos e tecnicos resultantes dos programas de
pesquisas e desenvolvimento realizados na "UMAG" e/ou na "FURG";
(d) "Intercambio" significa a libera<;:aorecfproca de informa<;:aoentre As Partes;
(e) "Intercambio de Pessoal" significa a transferencia temponiria de pessoas de cada
institui<;:aode uma das Partes para a outra, para participar ern programa docentes, de
Pesquisa e/ou desenvolvimento da parte anfitria;
(f) "Projeto Conjunto" significa urn programa docente de pesquisa e desenvolvimento
ou vinculo acordado entre As Partes.

2. Objetivos.

2.1 Sob os termos e condi<;:6esdeste Convenio Marco, e sujeitos as leis da Republica
do Chile e da Republica Federativa do Brasil, a "UMAG" e a "FURG" cooperarao
entre si em ensino, articula<;:aoe pesquisa e desenvolvimento

mediante interdimbio de

informa<;:ao,experimentos ern campo e/ou projetos em conjuntos.

2.2 0 objetivo das atividades citadas na Clausula 2.1. sera a<;:6escoordenadas
conjunto pelas Partes para
campo,

que

serao

0

ern

intercambio do conhecimento cientffico e tecnol6gico ern

divulgadas

ern

estabelecidos entre as divis6es que

futuros

convenios

especfficos

que

forem

promovem capacita<;:6es do centes , cientificas e

tecnol6gicas de ambas universidades.

3. Areas de Coopera~ao

Todas as areas de interesse acordadas entre As Partes.

4. Metodos de implementa~ao do programa.

A forma de coopera<;:ao no ambito

do presente

acordo

podera

consistir

em

intercambios academicos, informa<;:6estecnicas, visitas de intercambio ou de pesquisa
cooperativa entre cientistas das partes as disciplinas de interesse comum no ambito
dos dois programas de investiga<;:ao.
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4.1 Intercambio de Inforrna~6es.

As Partes trocarao entre si, quando alguma solicitar, todos os tipos de dados,
observa~6es, relatorios, publica~6es e quaisquer outros documentos necessarios para

0

trabalho dos organismos realizar em conjunto ou separadamente.
A troca de informa~ao sera realizada por qualquer urn dos seguintes meios ou outros:
a)

intercarnbio de literatura publicada e/ou de informa~ao restringida;

b)

intercambio oral de opini6es;

c)

reuni6es organizadas com

d)

visitas breves por parte das equipes de especialistas

0

objetivo de analisar temas especfficos acordados;
ou de indivfduos em

representa~ao de uma das Partes as instala~6es da outra;

4.2 Interdirnbio de Pessoal

Intercarnbio de estudantes, professores e / ou pessoas das Partes as salas de aula,
oficinas ou laboratorios da outra Parte, a firn de fortalecer os prograrnas de Gradua~ao
e de pos-Gradua~ao.

4.3 Projetos Conjuntos

Arnbas as institui~6es favorecerao

a realiza~ao de programas de coopera~ao para

projetos, coordenados em conjunto, de pesquisa, ensino e/ou extensao em areas de
interesse mutuo.
Se as Partes concordem em trabalhar juntos em urn mesmo projeto, cada urn sera
responsavel por urn conjunto especifico de obriga~6es.

4.4 Todas as visitas e intercarnbio

de estudantes,

professores

e/ou pessoas de

laboratorio ou instala~6es de uma das Partes, com a finalidade de cumprir com os
termos do presente Convenio Marco, deve exigir

0

consentimento previo por escrito

de tal Parte ou organiza~ao.
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5. Administrac;;ao do Convenio

5.1 Ap6s a entrada em vIgor do presente Convenio,

cada Parte designara

urn

"Coordenador" como administrador, os quais em conjunto, concordarao e revisarao as
atividades desenvolvidas no ambito do presente Convenio Marco.
Os coordenadores

devedio inforrnar as Partes sobre

0

cumprimento,

progresso ou

anomalias decorrentes deste convenio. As partes, podem realizar reuni6es entre os
coordenadores

para deterrninar

e efetuar revis6es da administra<;ao do presente

Convenio Marco. A necessidade de tais reuni6es assim como sua frequencia, local e
finalidade, deve ser previamente acordado por ambas as partes.

5.2 As a<;6es originadas por este convenio serao aplicadas em acordos especfficos, os
quais descreverao

0

cronograma de trabalho ou de intercambio, conforrne

0

caso, que

serao forrnulados objetivos, unidades de execu<;ao, os detalhes operacionais

e de

dura<;ao.

5.3 Os convenios especfficos serao desenvolvidos - quando for

0

caso - com base em

PIanos de Trabalho, em que as a<;6es do respectivo perfodo e os recursos utilizados
serao detalhados.

5.4 Sempre

que forem

planejadas

outras

atividades

alem do intercambio

de

inforrna<;ao tecnica ou de visitas cientificas, as atividades serao escritas em urn anexo
a este convenio. 0 anexo devera conter as disposi<;6es detalhadas para a realiza<;ao
das atividades

propostas,

sem ficar limitado

a temas

como:

alcance

tecnico,

compensa<;ao financeira, cronogramas, direitos de propriedade intelectual, garantias,
obriga<;6es e indeniza<;ao contra reclama<;6es de terceiros, que sera firmado pelos
representantes legais de ambas as Partes ou por for designado expressamente.

5.5 As atividades descritas no anexo deste convenio podera ser, tambem, parte de
outros projetos que alguma das Partes realizam em seus respectivos paises e cujos
fundos poderao ser tomadas para apoiar tal atividade.
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5.6 Todas as atividades estarao sujeitas as leis e regulamentos aplicaveis da Republica
do Chile e da Republica Federativa do Brasil.

6. Divulga~ao e uso da informa~ao.

6.1 Em caso de divulgac;ao,

0

receptor devera solicitar a aprovac;ao previa e por

escrito por parte da entidade que fomece tais informac;oes, e mencionar

0

nome da

mesma.

6.2 As observac;oes e dados gerados por qualquer das Partes poderao ser entregues a
terceiros somente com autorizac;ao da parte geradora dos mesmos.

6.3 Os resultados parciais ou finais obtidos no ambito do presente convenio poderao
ser publicados em comum acordo, registrando-se

nas public:!c;oes a participac;ao de

cada uma das partes. Em qualquer caso, toda a publicac;ao ou documento relativo a
este instrumento

e produzido

unilateral mente, havera sempre referencia

a este

convenio e devera contar com a aprovac;ao expressa da outra parte, sem que incorra
em qualquer

responsabilidade

que dis poe sobre

0

contetido

da publicac;ao do

documento.

6.4 A Parte remetente identificani e marcara claramente a Informac;ao Restringida
como tal e a Parte receptora respeitara sua natureza privilegiada e nao divulgara tal
informac;ao.

6.5 Os resultados que podem ser objetos de patenteamento e/ou eventual explorac;ao
econ6mica, serao objeto de acordo separado entre ambas as partes.

7. Fonte de financiamento.

As atividades de cooperac;ao no ambito do presente Convenio estarao sujeitas e
dependerao de apoio financeiro e mao de obra fomecidas pelas partes. Os termos do

e
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apoio financeiro do programa, e do trabalho dedicado aos projetos sedio deterrninadas
e acordadas antes do infcio de cada atividade.

8. Termino do Convenio.

8.1 0 presente Convenio Marco entra ern vigor na data da sua assinatura por ambas as
partes e estani. ern vigencia por urn perfodo de CINCO (5) anos.

8.2 0 presente Convenio Marco podeni se rescindir ern qualquer momenta

por

decisao de uma das Partes, notificando por escrito a outra corn uma antecedencia de
NOVENTA (90) dias.

8.3 0 terrnino do presente Convenio nao afetani a validade ou a dura<;,:aodos projetos
no ambito deste acordo, que foram iniciados antes de tal cancelamento.

8.4 A disposi<;,:aodo artigo 6 e desta Clausula 8.4 perrnanecera ern vigor mesmo apcs
o terrnino de validade ou anterior do presente Convenio Marco.

9. Responsabilidade

Civil.

9.1 Cada uma das Partes tern responsabilidade

civil por qUaIsquer danos as suas

autoridades, funcionarios ou agentes, ou pela perda ou dana a propriedade ou aquilo
sob sua custodia ou controle, independentemente

de onde ocorram tais les6es, perdas

ou danos e nao iniciara qualquer a<;,:aolegal ou reivindica<;,:aocontra a outra Parte no
que diz respeito a tais les6es, perdas ou danos, a menos que

0

pedido esteja

fundamentado ern negligencia grave ou conduta intencional da outra Parte.

9.2 No caso de que urn terceiro sofra les6es pessoais, perda ou dana a sua propriedade
como resultado de a<;,:6esde uma autoridade, urn funcionario ou urn agente de uma
Parte, enquanto estiver ern visita ou ern instala<;,:6esde apoio da outra Parte, quando
tais a<;,:6esforam promovidas

pela outra Parte ern rela<;,:aocorn as ati vidades de

coopera<;,:aono ambito do presente Convenio Marco, a outra parte sera responsavel por
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todas as reciama90es por danos pessoais, perda ou dane

a

propriedade que efetuar

esse terceiro.

10. Disputas.

Ambas As Partes comprometem-se

a agir de boa fe e realizar todos os esfor90s ao seu

alcance para resolver qualquer disputa, controversia

ou diferen9a decorrente

do

presente Convenio Marco.

11. Signatarios:

EM PROVA DE CONFORMIDADE,

As Partes colocam em vigencia 0 presente

Convenio Marco de Colabora9ao, atraves da assinatura de suas autoridades, a partir
da ultima data de assinatura indicada na parte inferior deste documento.

Dr. Juan Oyarzo Perez

Dra. Cleuz

REITOR

REITORA

Univers idad de Magallanes

Universidade Federal do Rio Grande

Punta Arenas, Chile

Rio Grande, Brasil

Lugar y Fecha:

Lugar y Fecha:
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