Convênio de Cooperação

ENTRE

CONSÓRCIO UAS7
Consórcio Universidades Aplicadas Alemãs

E
COMUNG
Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas

Reconhecendo que o COMUNG é o maior consórcio de Ensino Superior localizado
no estado do Rio Grande do Sul, com 15 instituições, as quais são: Universidade
Feevale (Novo Hamburgo), Centro Universitário Metodista (Porto Alegre), Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Centro Universitário
Franciscano (Santa Maria), Centro Universitário La Salle (Canoas), Universidade
Católica de Pelotas (Pelotas), Universidade de Caxias do Sul (Caxias do Sul),
Universidade Regional do Noroeste do Estado Rio Grande do Sul (ljuí), Universidade
de Santa Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul), Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(São Leopoldo), Centro Universitário UNIVATES (Lajeado), Universidade de Passo
Fundo (Passo Fundo), Universidade da Região da Campanha (Bagé), Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Erechim); Universidade da
Região da Campanha (Bagé).
Reconhecendo que o UAS7 é um consórcio de sete Universidades Alemãs de
Ciências Aplicadas, localizadas nas principais regiões tecnológicas e industriais da
Alemanha, as quais formaram uma estratégica aliança. São elas: Escola de
Economia e Direito de Berlim (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin),
Universidade de Ciências Aplicadas de Bremen (Hochschule Bremen), Universidade
de Ciências Aplicadas de Colônia (Fachhochschule Koln), Universidade de Ciências
Aplicadas de Hamburgo (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg),
Universidade de Ciências Aplicadas de Munique (Hochschule München),
Universidade de Ciências Aplicadas de Münster (Fachhochschule Münster), e
Universidade de Ciências Aplicadas de Osnabrück (Hochschule Osnabrück). O
UAS7 é representado no Brasil por um gabinete de ligação, localizado em São
Paulo.

Dos Objetivos
Geral: aprofundar a experiência de Universidades de Ciências Aplicadas em contextos sociais, econômicos e culturais distintos.
Específicos:
- fomento à inovação tecnológico-industrial, de gestão e em serviços públicos/sociais;

- desenvolvimento de parcerias em pesquisa, desenvolvimento e formação profissional com instituições não acadêmicas de ambos os países;
- inovação no ensino e na formação profissional;
- desenvolvimento de metodologias de avaliação de desempenho institucional de
universidades de ciências aplicadas.

Das Ações

No marco deste Convênio, ambos os consórcios, ou as instituições de ensino
superior a eles filiadas, poderão desenvolver, dentre outras, as seguintes atividades:
a) intercâmbio de docentes pesquisadores por períodos determinados com
propósitos específicos;
b) intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação;
c) desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa tecnológica;
d) transferência de tecnologias para o meio social;
e) promoção de eventos (colóquios, seminários, etc.) sobre temas atinentes aos
objetivos deste Convênio;
facilitação
de estágios estudantis em empresas e organizações, públicas ou
f)
privadas, das regiões compreendidas por ambos os Consórcios;
g) compartilhamento de metodologias de gestão acadêmica;

Do financiamento

Este Convênio não engaja nenhum compromisso financeiro por parte dos
Consórcios signatários ou das instituições a eles filiadas. As entidades signatárias,
no entanto, comprometem-se a envidar esforços para captar os recursos financeiros
necessários à realização das atividades comumente acordadas, quer junto às
agências oficiais de fomento à ciência, tecnologia e inovação dos respectivos
países, as agências internacionais ou junto à iniciativa privada dos respectivos
países ou regiões.
As atividades realizadas no âmbito deste Convênio serão objeto de acordos
específicos sob a forma de adendos a este, assinados pelas instituições diretamente
envolvidas. Sem prejuízo dos itens decorrentes da natureza dos projetos a serem
desenvolvidos, tais acordos deverão conter pelo menos os seguintes itens:
delimitação clara da temática de trabalho e dos objetivos a serem
perseguidos;
equipes envolvidas e respectivo líder;
origem dos recursos necessários ao desenvolvimento do projeto e formas
de aplicação;
sistemática de acompanhamento e de avaliação de resultados.
Não serão cobradas taxas de matrícula/estudo para os participantes de
intercâmbios promovidos por ambos os Consórcios.
Todas as avaliações de disciplinas e certificados acadêmicos emitidos pelas
parcerias serão mutuamente reconhecidos;

Artigo 3

Este Convênio valerá por cinco anos a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período. Na hipótese de uma das instituições
signatárias desinteressar-se por sua continuidade, deverá comunicar a instituição
co-signatária com uma antecedência mínima de 6 (seis) meses.
(Assinado em 4 [quatro] vias de idêntico conteúdo, sendo 2 [duas] no idioma
português e 2 [duas] no idioma inglês)
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