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ACORD O QUADRO DE COOPERAÇÃO CIENTíFICA E CULTURAL
ENTRE A UNIVERSIDADE DE PÁDU A (ITÁLIA) E
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARTlNA
VÁLIDO PARA O PERíoDO DE 2006 A 2009

A Universid<1de de Pádua e a Universidade Feder;,"!1 de Santa CalariM , operando no espiri_
lo da colatloração Ul1lversilária e a fi m de intensificar os contatos cientiflcos e cu ltura iS, pretendem
promover relaçOes rec iprocas a fim de desenvolve r prog ramas de co laboração form at,va, cu ltural
e clentrfica, baseados nas Indicações contidas no presonte Acordo Quadro

Art. 1
AmbaS ;)s Universidades COntribuirão pa ra o desenvolvime nto cientifico e cultural de ambos os Pa ises. Para isso as Partes favo recerão a coope ração e ntre as Faculdades, Institutos e
Departamentos das respectivas Universidades. As Partes se comp rometem a favorece r e a desenvolver programas de internacionalização da didática e da formação.

Art 2
O âmb ito da colabo ração, conforme as decisOes das duas universidades, compreende:
a) pesquisas cie nti ficas e atividades didáticas no âmbrto das disciplinas de interesse em comum e
experiêr.cias no uso de aparatos técnicos- cientificos de partic ular complexidade:
b) mobilidade de professores. e pesquisadores e possivelmente doutorando-s, para prog ramas di·
dáticos e de pesquisa. O número de participantes e o periodo de visrta serão especificados a·
nualmente.
c) mob'lidade estudantil com refe rência ao pri meiro e segundo nivel, e post-Iauream concordada
entre as Partes. Para o recon hecimento dos créd itos form~ivos em caso de e~ames prestados
serão adotados os procedimentos em vigor nas duas instit ui ções ,
d) atividades de prog ramas de pesq uisa e formação em COmLm: troca de informações ,
documentos e publlCaçOes cient ificas a fim de favorecer as at ividades didáticas e Cientificas.
Nestes casos pode-se prever a mobilidade de q uadros técnicos

M3
Para a realização das formas de colaboração Ciladas no Art. 2 b, as duas Universidades
se comp rometem a estabelecer um conj unto de atividades que serão descritas detalhada mente
em programas ou projetos a serem concordadOS anualmente O programa, que será aprova do e
ass inado pelos respectivos coordenadores do Acordo. deverá conter'
. origem, natureza e descrição do Programa ou projeto;
- os recursos econõmicos previstos para a cobertura das despesas re lativas ao projelo.
Os nomes dos part~ci pantes e a duração das visitas serão concordadOS en:re as Partes
•
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Art. 4
As atividadcs previstas pelo presente Acordo serâo ativadas em presença de especificos
recursos económicos a ele destinados, que pod erão chegar também de fora do balanço urtiversitálio ou de entes/organismos locais, nacio nais ou internaciorla is de cooperação.
Como regra geral, as co rltribuiçOes pa ra ~ estad ia, que as respectivas sedes darão aos
hóspedes (professores/pesquisadores/doutorandos), cobrirão as despesas de alojame nto e refeição . co nforme as larifas em uso rlO S Ateneus. Além disso a Universidade de Pádua provide llClara
o reembolso das despesas de viagem dos próprios docentes Todavia, podem ser previstas oulr.. s
formas de CO rltribu ição, relat ivas ti mobilidade na entrada.

Art. 5
Pa ra a realização da mobil idade de estudantes. prevista pe lo art. 2 c) , as partes COr1COldarao anualmente o número de estudanles e o periodo de estadia (não superior a 6 meses ca da
um) O s estudal'\tes, que dever50 resuhar inscrito s I'\a s respectIvas Universidades, serão exo l'\era·
dos das taxas universilárias na sede anfilriã, que fornecerá acesso aos serviços de refe~ório e alo·
jamento, cujos cus tos serão de qualquer modo por conta dos esludantes
Em caso de dlspombllidade de fundos, poderá haver eve ntuat reembo lso de eve l'\tuais
despesas de v iagem dos própriOS estudantes e eventua lmente uma co ntribu ição aos estudantes
na entrada.

AIt. 6
A as sist ência médica, em ca so de Infortúnio ou doença, ficará por conta de cada
um dos part icipantes do intercâmbio, que deverá provide llciar pessoa lmente a cobertura de eve flo
tuais despesas.

AIt.7
As duas UniverSidades eSlão disponíveis pa ra exam inar eventuais propostas de
modificaçêo para melhorar a colaboração. Ac résc imos e mod ifICações poderão ser leitos em comum acordo também por correspondênc ia e, como sup lementos. const itu irao parte integrante do
presente Acordo de coo peração científica e cultura l.

AIt. 8
O presente Acordo vale por 3 anos e term inará em 31/12/2009
Cada Parte pode desist ir do Acordo informando por escrrto a outra Parte, pelo menos seis
meses antes do vencimento do Acordo.
Se nenhuma da s duas Partes explicitar a desistência no modo aCima descl ito , considera·
se o Acordo renovado po r ma is um triênio.

3

Art.9
Para os dev idos fins do presente Aco rdo. a Un iversid ~de de Pactua nomeia como refe rente
coordertador.
o
Deleg ado
pro-tempo re
do
Reitor
de
P-"d""
Prof
CiorJ(lo t"rnllccscl>ct,U, para a Unive rsidade FederJ l de Santa Cala ri rta , o Dlrelor de Assuntos internacio nais, Prol. Nivaldo Cab ral Kuhne n
Art 10

Redige-se o Acordo em duas versões, em língua rtali<Jn a e em língua portuguesa , e ambas
as versOes possuem igu al va lor
Cada uma das Pa rtes é depositária do texto do Acordo nas duas língu as.

P ~dua,

1 5 ~OV. 2QlIG

Florianópol is, 17 de j ulho de 2006
o

