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CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS – BRASIL – E A
(nome da instituição parceira) – (país) –
PARA PROMOVER RELAÇÕES
ACADÊMICAS, CULTURAIS E
CIENTÍFICAS NOS DOMÍNIOS DO
ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSÃO
E DA CULTURA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, doravante denominada UFG,
instituição federal de ensino e pesquisa de
nível superior, constituída como autarquia
educacional de regime especial e vinculada
ao Ministério da Educação, criada pela Lei
nº 3.834-C, de 14/12/60, e reestruturada
pelo Decreto nº 63.817, de 16/12/68, com
sede no Câmpus Samambaia, na cidade de
Goiânia, estado de Goiás, inscrita no
CGC/MF sob o nº 01.567.601/0001-43,
neste ato representada pela Reitora, profa.
Dra. Angelita Pereira de Lima, brasileira,
residente e domiciliada em Goiânia-GO,
portadora do RG nº XXXXXX, CPF nº
XXX.XXX.XXX-XX; e a (nome da
instituição parceira), doravante
denominada (sigla da instituição parceira),
com sede em (cidade e país da instituição
parceira), neste ato representada pelo

AGREEMENT BETWEEN THE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS –
BRAZIL – AND (name of partner
institution) – (country) – TO PROMOTE
ACADEMIC, CULTURAL, AND
SCIENTIFIC RELATIONS IN THE
DOMAINS OF TEACHING, RESEARCH,
EXTENSION, AND CULTURE.

The UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, hereinafter UFG, a federal
institution of higher teaching and research,
established as an especial regime
educational autarchy, and linked to the
Ministry of Education, created by Law n.
3.834-C, from 14/12/60, and reestructured
by Decree n. 63.817, from 16/12/68, with
headquarters on Campus Samambaia, in the
city of Goiânia, state of Goiás, enrolled
under CGC/MF n. 01.567.601/0001-43,
herein represented by the Rector, Professor
Dr. Angelita Pereira de Lima, Brazilian,
residing and domiciled in Goiânia-GO, RG
n. XXXXXXX, CPF n.
XXX.XXX.XXX-XX; and (name of
partner institution), hereinafter (initials of
partner institution), with headquarters in
(city and country of partner institution),
herein represented by its Rector/President,
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Reitor, (nome do reitor da instituição

parceira), resolvem celebrar o presente
Convênio, que será regido pelas leis e
normas vigentes em ambos os países e
instituições, mediante as seguintes cláusulas
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto

O presente Convênio tem por
objetivo promover relações acadêmicas,
culturais e científicas entre a UFG e a (sigla
da instituição parceira), nos domínios do
ensino, da pesquisa, da extensão e da
cultura.

CLÁUSULA SEGUNDA
Dos Modos de Cooperação

A colaboração, no âmbito deste
convênio, poderá ser efetivada em todas as
áreas de interesse comum, mediante as
seguintes modalidades:

a) projetos de pesquisa conjuntos;
b) publicações conjuntas;
c) intercâmbio de professores e

pesquisadores para missões de ensino
ou pesquisa;

d) intercâmbio de estudantes.

§1o A colaboração entre as partes não
implica compromisso financeiro.

(name of rector/president of partner
institution), have decided to celebrate this
Agreement, which will be ruled by the laws
and regulations of both countries and
institutions, according to these clauses and
conditions:

FIRST CLAUSE

Object

The goal of this Agreement is to
promote academic, cultural, and scientific
relations between the UFG and the (initials
of partner institution), in the domains of
teaching, research, extension, and culture.

SECOND CLAUSE
Modes of Cooperation

Cooperation, within the scope of this
agreement, may be made effective in all
areas of common interest, through the
following modalities:

a) joint research projects;
b) joint publications;
c) exchange of professors and

researchers for teaching or research
missions;

d) student exchange.

§1o Cooperation between the parties does not
imply financial commitment.
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§2o Em relação à alínea “a”, as partes
comprometem-se a desenvolver o projeto
de pesquisa intitulado “

”, conforme o Termo Aditivo que segue
este Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações Conjuntas

Ambas as instituições se
comprometem a:

a) oferecer aos professores, estudantes
e pesquisadores da instituição
parceira um trato similar ao que
recebem seus próprios, facilitando o
acesso a seus serviços acadêmicos,
científicos e culturais;

b) garantir a estudantes, professores e
pesquisadores da instituição parceira
isenção do pagamento de
mensalidades e outras taxas
acadêmicas;

c) facilitar a publicação conjunta de
livros e a inclusão de trabalhos de
especialistas da instituição parceira
em suas próprias revistas
especializadas, sempre que se
ajustem às normas vigentes em cada
publicação;

d) planejar encontros periódicos entre

§2o In relation to subparagraph “a”, the
parts commit to the development of the
research project titled “

_”, as per the Addendum attached to this
Agreement.

THIRD CLAUSE
Joint Obligations

Both institutions agree to:

a) offer to professors, students, and
researchers from the partner
institution a deal similar to the one
offered to their own professors,
students, and researchers, facilitating
the access to academic, scientific,
and cultural services;

b) guarantee to students, professors,
and researchers of the partner
institution exemption from the
payment of tuition and other
academic fees;

c) facilitate the joint publication of
books and the inclusion of works by
specialists from the partner
institution in their own specialized
journals, as long as they conform to
the regulations in force in each
publication;

d) plan periodic meetings between
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professores e pesquisadores de áreas
similares de especialização de ambas
instituições, com o objetivo de
promover o intercâmbio de
experiências e conhecimentos, assim
como facilitar a colaboração em
projetos comuns;

e) buscar apoio financeiro para
desenvolver projetos e planos de
trabalho conjuntos.

CLÁUSULA QUARTA

Do Intercâmbio Internacional

a) Cada instituição se compromete a
promover o intercâmbio de
estudantes de graduação e
pós-graduação, além de professores
e pesquisadores; o número de
participantes, bem como as
atividades a serem realizadas e sua
duração poderão ser definidos em
Termos Aditivos.

b) Os estudantes de intercâmbio
devem, primeiramente, elaborar um
programa de estudos validado pela
instituição de origem, e submetê-lo à
aprovação da instituição anfitriã.

c) Cada instituição selecionará os
estudantes para o intercâmbio e
comunicará à instituição parceira
com antecedência mínima de 02
(dois) meses do início das

professors and researchers from
similar areas of specialization from
both institutions, with the aim of
promoting the exchange of
experiences and knowledge, as well
as facilitating collaboration in
common projects;

e) seek financial support in order to
develop joint projects and work
plans.

FOURTH CLAUSE

International Exchange

a) Each institution is committed to
promoting the exchange of
undergraduate and graduate students,
as well as professors and
researchers; the number of
participants, as well as the activities
to be carried out and their duration,
may be defined in the Addendums.

b) Exchange students must first prepare
a study program validated by the
home institution, and submit it to the
host institution for approval.

c) Each institution will select students
for the exchange and will notify the
partner institution at least 02 (two)
months before the start of activities,
according to the dates established by
the host university.

d) Exchange students must obey the



Mi
nu
ta

atividades, de acordo com as datas
estabelecidas pela universidade
anfitriã.

d) Os estudantes de intercâmbio
deverão obedecer a regras,
regulamentos e costumes da
instituição anfitriã e do país de
destino.

e) As despesas com transporte,
alojamento, alimentação, apólice de
seguro saúde, visto de estudante e a
compra do material pedagógico
ficarão a cargo dos estudantes de
intercâmbio.

f) Cada estudante deverá apresentar
uma apólice de seguro-saúde válida
no país estrangeiro durante todo o
período de sua estadia, bem como o
visto adequado.

g) Caso a instituição parceira exija um
determinado nível de domínio da
língua, os estudantes selecionados
para o intercâmbio deverão
apresentar a devida comprovação.

CLÁUSULA QUINTA

Da Vigência

O presente convênio entrará em
vigor a partir da data de sua última
assinatura, e terá validade por 05 (cinco)
anos.

rules, regulations, and customs of
the host institution and country.

e) The expenses with transport,
accommodation, food, health
insurance policy, student visa and
the purchase of teaching material
will be borne by the exchange
students.

f) Each student must present a valid
health insurance policy in the
foreign country for the entire period
of their stay, as well as the
appropriate visa.

g) In case the partner institution
requires a certain level of
proficiency in the language, the
students selected for the exchange
must present the required proof.

FIFTH CLAUSE

Term

This agreement will come into force
from the date of its last signature, and will
be valid for 05 (five) years.
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CLÁUSULA SEXTA

Da Rescisão

O presente convênio poderá ser
extinto, por meio de comunicação prévia,
por escrito, observado o prazo de 90
(noventa) dias de antecedência, contanto
que tal rescisão não afete a conclusão de
atividade em andamento ou atividade
previamente anunciada, em que
compromissos com estudantes ou
professores tenham sido assumidos.

CLÁUSULA SÉTIMA

Das Pendências

Quaisquer discrepâncias, conflitos
de interesse ou dúvidas que surgirem a
partir da implementação ou interpretação
deste Acordo, serão dirimidos pelo
representante legal da respectiva instituição.
No entanto, quaisquer divergências que não
puderem ser solucionadas amigavelmente,
serão submetidas às instâncias legais
competentes da Parte demandada.

CLÁUSULA OITAVA

Dos Termos Aditivos

Quaisquer especificações ou

SIXTH CLAUSE

Termination

This agreement may be terminated,
through prior written communication sent at
least 90 (ninety) days in advance, provided
that such termination does not affect the
conclusion of an activity in progress or that
of a previously announced activity, in which
commitments to students or teachers have
been made.

SEVENTH CLAUSE

Pendencies

Any discrepancies, conflicts of
interest or doubts that arise from the
implementation or interpretation of this
Agreement will be resolved by the legal
representative of the respective institution.
However, any differences that cannot be
resolved amicably will be submitted to the
competent legal authorities of the
respondent Party.

EIGHTH CLAUSE

Addendums

Any specifications or changes
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alterações (principalmente quanto a
compromissos financeiros ou a execução de
projetos de pesquisa) podem ser
incorporadas mediante Termo Aditivo,
desde que o objeto e o período de vigência
deste convênio sejam observados.

E, por estarem de acordo, firmam o
presente instrumento em 04 (quatro) vias,
sendo 02 (duas) em português e 02 (duas)
em (língua estrangeira), de igual teor e
forma, para que surtam os devidos efeitos
legais.

Angelita Pereira de Lima
Reitora
UFG

Data da assinatura:

(nome do representante legal da
instituição parceira)

Reitor/outro representante legal
(sigla/nome da instituição

parceira)

(especially regarding financial commitments
or the execution of research projects) may
be incorporated by means of an Addendum,
provided that the object and period of
validity of this agreement are observed.

And, for being in agreement, the
parties sign this instrument in 04 (four)
copies, with 02 (two) in Portuguese and 02
(two) in (foreign language), of equal
content and form, so that they have the due
legal effects.

Angelita Pereira de Lima
Rector
UFG

Date of signature:

(name of legal representative of
partner institution)

Rector/another legal
representative

(initials/name of partner
institution)
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Data da assinatura:

/ /
/ /

Date of signature:

/ /
/ /


