.,

I

PROTOCOLO DE COOPERA(;AO QUE ENTRE
SI FIRMAM O CENTRO UNIVERSITARIO
FRANCISCANO E O INSTITUTO HABILITADO
HERMANAS CAPUCHINAS DE MALDONADO,
E
DESENVOLVIMENTO
O
VISANDO
DE
AREAS
DE
FORTALECIMENTO
INTERESSE COMUM NO CAMPO DO ENSINO,
DA PESQUISA E DA EXTENSAO

0 CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO, instituiyao de ensino
superior que se destina a promover a educayao, a ciencia e a cultura a servii;o da comunidade,
mantido pela Sociedade Caritativa e Literaria "Sao Francisco de Assis" - Zona Norte, com sede
em Santa Maria - RS/Brasil, a rua dos Andradas, n° 1614, doravante denominado UNIFRA,
neste ato representado pela sua Reitora, Prof'. Irani Rupolo, e o INSTITUTO
HABILITADO HERMANAS CAPUCHINAS DE MALDONADO, com sede em
Maldonado/Uruguai, a Rua Dr. Edye, n° 738, doravante denominado IHHC, neste ato
representado pelo seu Diretor, Prof Julio R. Cardoso, celebram o presente Protocolo de
Cooperai;ao mediante as seguintes clausulas e condii;oes:
cLAusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 presente Protocolo tern como objeto prop1c1ar condi9oes para o
estabelecimento, entre as participes, de a9oes conjuntas de cunho tecnico-cientifico e cultural, na
forma mais conveniente as Institui9oes.
CLAUSULA SEGUNDA - DA OPERACIONALIZA<;AO

As a9oes de cooperayao serao realizadas atraves de atividades e/ou projetos
especificos, aprovadas pelos gestores indicados pelos representantes legais das participes.
CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO

Para a implementa9ao das atividades e/ou projetos especificos, as participes
definirao, atraves de Termos Aditivos a este Protocolo, as ayoes de cooperavao, as implica9oes
de ordem financeira, os recursos fisicos e/ou humanos, os prazos, bem como, quaisquer outros
comprornissos a serem assurnidos, observadas as disposi9oes legais.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

0 presente Protocolo de Coopera9ao entrara em vigor na data de sua assinatura,
por tempo indeterminado.
CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO

0 presente Protocolo de Coopera9ao podera ser rescindido, de comum acordo
entre as partes, mediante denuncia por escrito a qualquer tempo, com antecedencia minima de 60

