PROTOCOLO DE COOPERA<;AO QUE ENTRE SI
FIRMAM A UNIVERSIDADE FRANSCISCANA E 0
INSTITUTO GALILEO GALILEI, DE PIRIAPOLIS,
URUGUAI, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO E
FORTALECIMENTO DE Ji.REAS DE INTERESSE
COMUM NO CAMPO DE ENSINO, DA PESQUISA E DA
EXTENSAO
A UNIVERSIDADE FRANSCISCANA, instituic;:ao de ensino superior, que se destina
a promover a educac;:ao, a ciencia e a cultura a servic;:o da comunidade, mantida pela
Sociedade Caritativa e Literaria Sao Francisco de Assis - Zona Norte, com sede em
Santa Maria - RS/Brasil, a Rua dos Andradas, nQ 1614, doravante denominada
UFN, neste ato, representada pela sua Reitora, Prof.!! lranf Rupolo, e o
INSTITUTO GALILEO GALILEI, com sede em Piriapolis/Uruguai, a Rua Uruguay, nQ
1040, doravante denominado INSTITUTO GALILEO GALILEI, neste ato, representado pelos
seus Diretores, Elizabeth Orfilia Colmegna Suarez e Francisco Rosario Figueiredo
Rabiru, celebram o presente Protocolo de Cooperac;:ao mediante as seguintes
clausulas e condic;:oes:
Cl..AUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Protocolo tern coma objeto propiciar condic;:oes para o
estabelecimento, entre os participes, de ac;:oes conjuntas de cunho tecnico-cientffico e
cultural, na forma mais conveniente as lnstituic;:oes.
Cl..AUSULA SEGUNDA- DA OPERACIONALIZA<;AO
As ac;:6es de cooperac;:ao serao realizadas por meio de atividades e/ou projetos
especfficos, aprovados pelos gestores, indicados pelos representantes legais dos
partfcipes.
Cl..AUSULA TERCEi RA - DA EXECU<;AO
Para a implementac;:ao das atividades e /ou projetos especfficos, os participes
definirao, por meio de Termos Aditivos a este Protocolo, as ac;:oes de cooperac;:ao, as
implicac;:oes de ordem financeira, os recursos ffsicos e/ou humanos, os prazos, bem
coma quaisquer outros compromissos a serem assumidos, observadas as disposic;:oes
legais.
Cl..AUSULA QUARTA- DA VIGENCIA
O presente Protocolo de Cooperac;:ao tera uma durac;:ao de cinco (5) anos a partir
da data de sua assinatura. Ele e modificavel por acordo entre as partes, podendo ser
rescindido unilateralmente sob aviso previo de seis meses, neste caso, as ac;:oes em
curso serao levadas a termo

