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O presente Acordo Interinstitucional 6 assinado pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e a Universidade Aut6noma "Gabriel Ren6

Moreno", sob as seguintes cl{usulas:

cu{usule PRTMEIRA - (DAS PARTES INTERVENIENTES).

1.1. A FUNDAqAO UNTERSIDADE FEDERAT DE MATO GROSSO DO SUL,

instituigio de ensino superior com personalidade iurfdica de direito priblico,

institufda nos termos da Lei Federal na 5.674, de 05 de julho de 1979, com sede e

foro nesta capital, inscrita no CNP|/MF sob o n.a 15.451.510/0001-33, representada

neste ato por seu Magnifico Reitor, Prof. Dr. MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE,

portador do RG n.s 1.6.103.320-9 SSP/SP e do CPF/MF n.s 070.327.978-57, que

doravante seri denominada UFMS.

t.Z. A UNTVERSIDADE AUTONOMA "cABRIEL RENE MORENO" 6 uma

universidade pfblica, localizada em Santa Cruz da Sierra - Bolfvia; legalmente

representada, neste ato, pelo M.Sc. VICENTE REMBERTO CUELLAR TELLEZ, na sua

condigio de Reitor, com seu documento de identidade N" 3857925, expedido em

Santa Cruz, com cddula de identidade ne 3857925, expedida em Santa Cruz, de

nacionalidade Boliviana, maior de idade, capaz perante a lei. Legalmerrle

empossado no cargo, mediante Resolugio C.E.U. N" 3O4/2O2L,de 15 de setembro de
I

\OZL, que doravante se denominarS UAGRAM. ,..- ;-t'

Quando se refire a ambas as instituigdes, se denominario: AS PARTES.
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cr,Ausuu SEGUNDA - (ANTEcEDENTES E MARco LEGAL)'

2.L ANTECEDENTES

2.1.1 A UFMS 6 uma Instituigio de Educagio Superior com personalidade iurfdica

de direito priblico, institufda nos termos da Lei Federal n.e 6.674, de 05 de iulho de

1979.

2.L.2 A U*A.G.RM. foi criada pelo Decreto Supremo emitido em 15 dezembro de

TsTg,constituindo-se como instituigio estatal de ensino superior, de direito ptiblico,

dotada de personalidade juridica, patrimdnio pr6prio; autonomia: acadGmica,

administrativa, econ6mica e normativa em coerancia com os preceitos

constitucionais do Estado Plurinacional da Bolfvia.

2.2 MARCO |URiDICO

O presente conv€nio est6 inclufdo nos cinones previstos na Constituigio Polftica do

Estado Plurinacional da Bolivia, consagrado no artigo 92e; bem como os

estabelecidos nos artigos 5o e 6e do Estatuto Orginico da Universidade Boliviana e

da Res. Rec. Ns 473 - 2011 do Regramento Interno para a Assinatura de Conv6nios

vigente na UAGRM.

E pela UFMS nos termos da Lei nq 8.666, de 2l de iunho de 1993, do Decreto ne

6.770, de 25 de julho de 2007 e demais normas legais pertinentes. Este Acordo ser6

publicado, por extrato, no Di{rio Oficial da Uniio, nos termos do Art L7 da IN/STN

ne 01, de L5/01/97,sob a responsabilidade da UFMS.

CONSIDERANDO

Que AS PARTES convergem vontades, deselando estabelecer ati宙 dades de

cooperag5o ern benercio lnituo e da comunidade′ PARA TAL:
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CONCORDAM

cLAusuLA TERCEIRA - (OBIETM DO CONVENIO)'

o objetivo do presente convenio Marco estabelece relagoes entre ambas as

instituig6es, com a finalidade de realizar e trocar experi€ncias coniuntas nas

ireas pedag6gicas, de pesquisa e outras pr6prias de sua natureza; gerando, para

isso, espagos para mobilidade estudantil, docente e administrativa, cujo

cumprimento se darS pela assinatura de convanios especificos.

CLAUSULA QUARTA - (COMPRSMISSOS EloU CONTR1BU19flES DE 6ADA

UMA DAS PARTES).

AS pARTES se comprometem a informar todas as suas instincias docentes,

administrativas e discentes sobre as possibilidades de intercimbio e mobilidade

decorrentes da assinatura do presente Convenio Marco e coordenar a viabilidade

da assinatura e execugio de acordos especificos para tal efeito.

clAusule QUINTA - (FINANCIAMENTO).

AS PARTES concordam em realizar apenas as a96es de cooperagio previamente

aprovadas e para as quais exista a correspondente atribuigio de fundos.

criusutA SEXTA - (MECANISIITOS DE FUNCIONAMENTO).

Um Comit6 Coordenador serd encarregado de garantir o cumprimento deste

acordo, por meio da assinatura de acordos especificos'

cLAusuLA sETIMA - (MEcANIsMos DE RESotuq.Ao).

O presente Conv6nio Marco poderi ser6 encerrado pelo nio cumprimento das

partes ou mftuo acordo.

clAusutA OITAVA - (MECANISMOS DE CONTROI4.

O Comite coordenador funcionar6 como um mecanismo de controle e de
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seguirnento deste acordo. Coln o prop6sito de facilitar a execu9五 o e/Ou

cumprilnento do Conveni。 ′nomeiam― se os seguintes coordenadores:

・   Por parte da UAGRM:M.Sc.Vicente Remberto Cu61lar Tellez,na condi9五 o

de REITOR e Representante Legal da Universidade′ eoM.Sc.Manfredo

Rafael Bravo Chう vez, chefe do Departarnento de Rela95es Piblicas

Nacionais e internacionais.

●  Por parte da UFMS:Prol Dr.Marcelo Augusto Santos Turine na condi9ao

de REII「 OR e Representante Legal da Universidade,e a ProP Drao Lucilene

Machado Garcia Ari secrettria da Secretaria de Relag6es lnternacionais.

CLAUSULA NONA ‐ TITULARIDADE,  PROPRIEDADE DE  POSSIVEIS

RESULTADOS E PUBLICIDADE DO TRABALHO REALIZADO

Serd negociado e estabelecido em cada acordo especfac。 , com baSe nas suas

caracteristicas e no ambito dos estatutos e regulamentos de cada umadas partes,

al`m disso′ seri guiado pelo Direito lnternacional, que faz parte do bloco de

constitucionalidade  reconhecido  pela  Constitui9蚤 o  Polftica  do  Estado

Plurinacional da Bolivia.

CLAusuLA DEZ‐ 〔DURAcAO E VALIDADE DO ACORDO〕ロ

Este acordo ser`v61ido por cinco〔 5)anos e prOduziri efeito,para sua vigencia′

ap6s a notiflca9五 o )s partes da Assinatura e homologa9蚤 o pelos respetivos

Conselhos Universitirios ou pelas entidades superiores internas.

O acordo

comunicacaO escrita das DarteS,pelo menos 60 dias antes da data proposta para o

seu tё rnlino.

CLAusuLA ONZE‐ (MODIFICAcOES).                      ィ

Qualquer rnodincafaO,altera95o ou extensao das d6usulas deste acordo,s「 6 poF



meio de aditivo,o qual constituiri parte integrante e indissolivel do presente

acordo. Proceder― se―i   pedido escrito de uma das partes signatirias e

devidamente assinada pelos seus representanteslegais,詢 ndamentandose e ewondo

os motivos sempre e quando nao se desde que o conteido da conven95o nao sela

aFetado.

CMUSULA DOZE‐ (CONTROVЁRSIAS).

As PARTES se comprometenl a esgotar todos os meios para resolver de forma

direta e arnistosa,todas controv`rsias ou diferen9as relativas a este Convenio ea

sua execu9五 o′ resolufaO e interpretag5o serao resolvidas,ern primeiro lugatt por

negocia95es diretas entre as partes, seguindo‐ se as regras de boa彙 :e inten95o

cornunl,cornproEnetendo‐ se a oferecer os seus melhores esfor9os para se alcan,ar

uma solu95o harmoniosa′ de acordo com o espirito de colabora9ao mitua que

anirna as partes na conclusao deste Conveni。 .

CLAUSULA TREZE‐ 〔CONSENTIMENTO).

De acordo corrl o exposto,no exercicio dos poderes conferidos aos subscritores′

M.Sc.VICENTE REMBERTO CUЁ LLAR TELLEZ na qualidade de Reitor da

Universidade AutOnoIEla口 GABRIEL RENE MORENOl',e por outro lado,Pro■

Dr. MARCELO AUGUttO SANTOS TURINE, na qualidade de Reitor da

Funda9う o Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,   AS PARTES DE

SUBSCRITORAS concordam em daro seu acordoう s clttusulas antes reFeridas,

assinar e se obrigar ao seu nel e estrito cumprimento,PARA DAR FE A0

CONVEN10,asstllam o ACORDO MARCO,em quatro coplas,em Espanhol′ de

identico conte`do e forma da mesma validade′ assinanl,ao「Inal′ o presente

documento.

Santa Cruz da Sierra‐ Boli宙a,aos.。め.… dias do mes del・tn4口`de 2022.
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