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PROTOCOLO DE COOPERA<;AO
ENTRE O CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO (UNIFRA), BRASIL
EA
UNIVERSIDADE DE TIUS-OS-MONTES EALTO DOURO (UTAD}, PORTUGAL
A UNIVERSIDADE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, abreviadamente designada por UTAD, com sede
na Quinta de Prados, 5000-801, Vila Real, Portugal, neste ato devidamente representada pelo seu Reitor,
Professor Doutor Antonio Fontainhas Fernandes, e o CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO, com
sede na Rua dos Andradas, 1614, Santa Maria. RS, Brasil, neste ato devidamente representada pela sua
Reitora, Professora Mestra Irani Rupolo.
Considerando o interesse reciproco em promover a coopera9ao cientifica, tecnol6gica e cultural, em areas
especializadas. bem como no desenvolvimento conjunto de trabalhos e projetos cientificos e tecnol6gicos
com vantagens mutuas, acordam celebrar o presente Protocolo de Coopera9ao, que se rege pelas clausulas
seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO
0 presente Protocolo visa o estabelecimento das bases de uma coopera�o reciproca para a promo9ao do
ensino. da investiga9ao e atividades de mutuo interesse, assegurando o melhor aproveitamento dos
recursos humanos, de infra-estruturas e de equipamentos de cada universidade.
ClAUSULA SEGUNDA
AREAS ABRANGIDAS
A coopera9ao prevista neste instrumento tern como campo de a�o todas as areas de interesse comum,
mobilidade de docentes/ investigadores e alunos, bem como a realiza9ao de projetos de ensino/forma9ao e
investiga9ao.
CLAUSULA TERCEIRA
EXECU�AO
Em cada caso especifico de coopera9ao, com base neste Protocolo, as partes deverao preparar um
programa de trabalho com disposi96es especificas para a sua concretiza9ao, designando cada uma das
partes uma pessoa do seu corpo de funcionarios para coordenar o desenvolvimento e a condu�o das
atividades conjuntas.
ClAUSULA QUART A
CUSTOS
As atividades previstas no presente Protocolo nao obrigam nenhuma das Partes a comprometer recursos de
seus pr6prios or9amentos para assegurar o suporte financeiro necessario, a menos que seja regulamentado
em Acordo Especifico. No caso de projetos especificos que requeiram esse tipo de suporte, as lnstitui96es

