TERMO ADITIVO N° 01 AO PROTOCOLO
DE COOPERACAO QUE ENTRE SI
FIRMAM O CENTRO UNIVERSITA.RIO
FRANCISCANO
O
INSTITUTO
E
HABILITADO HERMANAS CAPUCHINAS
VISANDO
0
MALDONADO,
DE
DESENVOLVIMENTO
E
FORTALECIMENTO
DE
AREAS
DE
INTERESSE COMUM NO CAMPO DO
ENSINO, DA PESQIDSA 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

0 presente Termo Aditivo tern come objeto dar continuidade, no campo do
ensino, as atividades referentes a aprendizagem da Lingua Portuguesa' 54 entre o UNIFRA e o
mHC, iniciadas em 18 de dezembro de 1996.
U

CLAUS LA SEGUNDA

I - 0 UNIFRA se compromete a:
-

fornecer orientayao metodol6gica e pedag6gica aos professores de
Lingua Portuguesa do IHHC;
- orientar os professores do mHC quanto a seleyao e organizayao de
recurses didaticos para o ensino da Lingua Portuguesa;
- avaliar anualmente os alunos do IHHC quanto a aprendizagem da
Lingua Portuguesa.

II- 0 IBHC se compromete a:
arcar com as despesas financeiras referentes a passagens, hospedagens,
alimenta�ao e horas trabalhadas dos profissionais do UNIFRA que
participarem das atividades deste Termo Aditivo;
- responsabilizar-se pelos gastos com o material e os recurses didaticos
fornecidos aos seus professores;
- fornecer certificado aos professores do UNIFRA pelas ativi
s
�
desenvolvidas com base neste Termo Aditivo.
-
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