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Entre a UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, com sede na Av. 18 de Julio 1824, 11200 Montevidéu 

(Uruguai), doravante denominada UDELAR, neste ato representada por seu Reitor, Professor 

Rodrigo Arim lhlenfeld, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. 

Pedro Calman, 550, Cidade Universitária, llha do Fundao, Ria de Janeiro, RJ, Brasil, inscrita no 

CNPJ sob o número 33.663.683/0001-16, doravante denominada UFRJ, neste ato representado 

pelo seu Reitor, Prof. Roberto Leher, convocou as Partes, reconhecendo a importancia de 

estimular a coopera(;ao científica, tecnológica e de inova(;ao e desejando fortalecer essa 

coopera(;ao baseada em beneficios mútuos, acordar os termos deste Protocolo de lnten(;é5es. 

1. O objetivo deste Protocolo é promover a coopera(;ao academica entre a UDELAR e a UFRJ.

2. 

As partes concordam que:

1.1. Cada institui(;ao escolherá o contato de coopera(;ao entre seus docentes, estudantes 

e órgaos administrativos, através de departamentos e institutos de pesquisa. 

1.2. Dentro dos campos mutuamente aceitos, as seguintes formas gerais de coopera(;ao 

buscara o: 

1.2.1. Visitas e intercambio de estudantes de gradua(;ao e / ou pós-gradua(;ao para 

estudo e pesquisa; 

1.2.11.Visitas e intercambio de pessoal para pesquisa e ensino; 

1.2.111. Troca de informa(;ao; 

1.2.IV. Atividades de pesquisa conjunta; 

Para implementar este Protocolo, as Partes celebrarao acordos específicos para estabelecer 

programas conjuntos. 

2.1. As Partes nomearao os coordenadores, que estarao de acordo com os Acordos 

Específicos e serao responsáveis pela coordena(;ao, execu(;ao e monitoramento dos 

programas conjuntos. 

2.2. As Partes acordarao no sistema de resolu(;ao de disputas, que poderá corresponder a 

urna comissao mista formada pelos coordenadores dos Acordos Específicos, outros 

representantes das Partes ou pessoas a quem delegar, sem custo para ambas as 

Partes. 

2.3. Quando a execu(;ao de programas conjuntos resulta em produtos, processos ou 

melhorias relacionadas ou inova(;é5es que pode conceder privilégios de acordo com a 

lei que rege urna ou ambas as Partes, elas sao, em acordos específicos, as condi(;oes 

que regem os direitos de propriedade que será exigido na forma da lei pelas duas 

Partes, em conjunto, na propor(;ao de sua contribui(;ao para a sua realiza(;ao 

3. Este Protocolo entrará em vigor na data da última assinatura e terá a dura(;ao de cinco (OS)

anos.

3.1. Caso este Protocolo permane(;a sem atividade por cinco anos consecutivos, será

considerado expirado. 

3.2. No caso de este Protocolo permanecer ativo, as Partes poderao assinar um novo 

Protocolo de lnten(;é5es. 

3.3. Qualquer das Partes pode denunciar o presente Protocolo a qualquer momento por 

acordo mútuo ou por escrito a outra parte com seis meses de antecedencia. 

3.3.1. Em nenhum caso esta denúncia afetará as atividades que estao em andamento 

antes da data efetiva da expira(;ao. 

4. Com o objetivo de divulgar eventos públicos, este Protocolo será divulgado pela UDELAR

por meio de seu Servi(;o de Rela(;oes lnternacionais.
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