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% ACORDO DE COOPERAÇAO QUE ENTRE SI CELEBRAM

EA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE

?MESQUITA FILHO” (UNESP) E A FUNDAÇÃO

ÍUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
I““ .< «*. ,,

cease. DE cocpgngção Nº ”?;—gª? fla—'tá; : (UFMS).
 

Pelo presente instrumento, a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

“JULIO DE MESQUITA FILHO”, através da Faculdade de Engenharia do Câmpus
de Ilha Solteira, autarquia estadual de regime especial, criada pela Lei nº 952, de
30 de janeiro de 1976, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.031.918/0001—24, com
sede à Rua Quirino de Andrade, 215, Centro, São Paulo — Capital, doravante
denominada UNESP, neste ato representada, na forma do inciso I do artigo 34 de
seu Estatuto, por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini,
portador da Cédula de Identidade RG nº 10.289.419-X e inscrito no CPF/MF sob o
nº 083.891 .058-02, e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL, instituição de ensino superior com personalidade jurídica de direito público,
doravante denominada simplesmente UFMS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
15.461.510./0001-33, com sede na cidade de Campo Grande - MS, no Câmpus
Universitário, s/nº, neste ato representada pelo Reitor, Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos
Turine, brasileiro, casado, portador do CPF nº 070.327.978-57 e RG nº
SSP/SP, têm entre si justo e acertado o presente Acordo de Cooperação, regido pelas
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto estabelecer a conjunção
de esforços entre as Instituições de Ensino Superior, para promover a Mobilidade
Acadêmica Nacional dos discentes de graduação de ambas as instituições, conforme
Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento.

Parágrafo único — Entende-se por “Mobilidade Acadêmica Naciona/' a possibilidade de o
discente cursar, com aproveitamento, disciplinas ofertadas em outra Instituição de Ensino
Superior brasileira, mediante afastamento de sua instituição de origem por tempo
determinado.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA MOBILIDADE ACADÉMICA NACIONAL DISCENTE

Para que o discente se candidate ao programa, deve ter concluído pelo
menos vinte por cento da carga horária de integralização do curso de origem e ter no
máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que antecedem o
pedido de mobilidade.

Parágrafo primeiro — O discente participante deste Acordo de Cooperação terá vinculo
temporário com a Instituição receptora, dependendo, para isto, da existência de vaga nos
componentes curriculares pretendidos.

Parágrafo segundo - O prazo máximo de afastamento é de dois semestres letivos,
podendo, em caráter excepcional, e a critério das Instituições envolvidas, ser prorrogado
por mais um semestre.

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
Cursos: Ciências Biológicas, Eng. Agronômica, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática e Zootecnia.
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Parágrafo terceiro - Durante o afastamento, o discente terá sua vaga assegurada no
curso de origem, devendo o período de afastamento ser computado para o tempo
máximo de integralização.

Parágrafo quarto - O afastamento somente se efetivará quando a Instituição de origem
receber da Instituição receptora, comunicado formal de aceitação do pedido do discente,
acompanhado da documentação comprobatória de matricula.

Parágrafo quinto - Compete a Instituição de Origem:

I — designar um coordenador que se responsabilizará, junto com as unidades acadêmicas
da Instituição local, pelos procedimentos gerais relativos ao Acordo de Cooperação;
II — analisar o plano de disciplinas a serem cursadas pelo discente na Instituição de
destino, de modo a subsidiar a posterior e obrigatória concessão de equivalência em
caso de aprovação do aluno;
Ill — emitir carta de apresentação do aluno interessado a Instituição receptora;
IV — registrar no histórico do discente, após o seu retorno, as notas ou conceitos de todos
os componentes curriculares cursados, e as respectivas equivalências e demais
ocorrências do periodo de afastamento.

Parágrafo sexto — Compete ao discente de graduação:
I — responsabiIizar—se pelo pagamento de “seguro de acidentes pessoais”.

Parágrafo sétimo - Compete à Instituição Receptora:
I —— verificar a existência de vaga e a possibilidade de matricula nos componentes
curriculares pretendidos pelo discente;
Il — fornecer ementas oficiais de disciplinas aos alunos interessados para análise prévia
por parte da Instituição remetente do aluno;
III — comunicar formalmente a Instituição remetente a aceitação do aluno como os
respectivos comprovantes de matricula;
IV — vetar a permanéncia do aluno por período superior a dois semestres, exceto quando
houver prorrogação de prazo;
V — emitir documentação comprobatória das disciplinas cursadas e demais componentes
curriculares com notas ou conceitos e frequência.

CLÁUSULA TERCEIRA— DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÉNIO

Os coordenadores deste Convênio serão responsáveis pelo controle e
fiscalização da execução das atividades propostas.

O coordenador deste Convênio, representante da UNESP, será o Prof.

Dr. Alan Peres Ferraz de Melo (docente do Departamento de Biologia e Zootecnia, da
Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira).

O coordenador deste Convênio, representante da UFMS, será O Prof. Dr.
Cristiano Costa Argemon Vieira, Chefe da Coordenadoria de Administração
Acadêmica/Prograd.

Compete aos coordenadores a apresentação de relatório circunstanciado
das atividades desenvolvidas, acompanhado da prestação de contas detalhada, no caso
de envolvimento de recursos financeiros recebidos.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGENCIA, DENÚNCIA E RESCISÃO Do ACORDO DE
COOPERAÇÃO

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
Cursos: Ciências Biológicas, Eng. Agronômica, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática e Zootecnia.
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O presente Acordo de Cooperação terá a duração de 5 (cinco) anos, a
contar da data de sua assinatura, após o que, em caso de interesse dos partícipes, novo
Acordo de Cooperação deverá ser proposto.

Este Acordo de Cooperação poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por
vontade dos partícipes ou de um deles, manifestada por escrito, com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias e rescindido por infração legal ou por descumprimento de
qualquer uma das obrigações assumidas neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO

A eficácia deste Acordo de Cooperação e de seus eventuais aditivos fica
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será
providenciada pela UFMS nos termos do Art. 17 da IN/STN n.º 01, de 15/01/97.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO

Quaisquer acréscimos ou alterações no presente Acordo de Cooperação
deverão constar em Termos Aditivos, os quais passarão a fazer parte integrante deste
instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Mato Grosso
do Sul — Campo Grande, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Acordo de
Cooperação, que não forem resolvidas administrativamente.

CLÁUSULA OITAVA - OUTRAS DISPOSIÇÓES

Este Acordo de Cooperação não impede que os partícipes realizem
Acordos semelhantes com outras entidades, observadas as restrições eventualmente
feitas ao uso de bens e à divulgação de informações e as limitações impostas por direitos
autorais e de propriedade intelectual.

Assim, os partícipes assinam o presente Acordo de Cooperação, em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Fundação Universidade Federal de Mato
Mesquita Filho” (UNESP) Grosso do Sul (UFMS)

29 JAN lim '

xData: / /

R tor: Reitor: WW ;(M/

\ A , R

ei ' \ l
/ ªºl . , Cªmila Celeste B.Fltevodro Robe Valentin!

Vice-Reitora/UFMS,

//

no exercício do car 'o de Regza?
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Testemunhas:

”Pi Latrão Aka“ V Pawn/97 ªªª/2 C——-—-—->

(Nome) (Assinatura)

2)

(Nome) (Assinatura)
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE TRABALHO

SEM ENVOLVIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

I - Parceiro

Órgão ' ' CNPJ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 15,461.510/0001-33

Endereço

Av. Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária

Cidade UF 33370— Esfera Administrativa

Campo Grande — MS MS ' Fundação
. 900

DDD Fone Fax E-Mail

(67)3345-7138 caa.prograd@ufms.br

Nome do Responsável CPF

Marcelo Augusto Santos Turine 070.327.978—57

Nº RG / Órgão Expedidor Cargo Função Matrícula

16.103.320-9 SSP/SP Professor Reitor 23216365

II - Parceiro

Órgão/Entidade CNPJ
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO" 48.031,918/0001-24

Esfera

Administrativa

Endereço Autarquia

Rua Quirino de Andrade, 215, Centro estadual de

São Paulo — SP regime especial,

CEP 01049-010 criada pela Lei nº

952, de 30 de

janeiro de 1976

Nome do Responsável CPF

Sandro Roberto Valentini 083.891.058—02

Nº RG/Órgão Expedidor Cargo Função DDD Telefone
10.289.419-X _ Professor Reitor 18 3743-1005

2 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Título do Projeto/Programa Período de Execução
5 (cinco) anos

Início Término \
MOBILIDADE ACADÉMICA NACIONAL _ 60 meses, a contar da \

data da assmatura , i _
data da assmatura ”ª,

Coordenador do Projeto/Programa - Unidade Vinculada & ,, a“

N i.
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_ímprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2049930&infra_sistema=100000... 1/5 É



13/12/2019 SEI/UFMS - 1652424 - Plano de Trabalho - Sem Recurso Financeiro

Prof. Cristiano Costa Argemon Vieira, Chefe da Coordenadoria de Administração
Acadêmica/Prograd
 

Objeto

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto estabelecer a conjunção de esforços entre as
Instituições de Ensino Superior, para promover a Mobilidade Acadêmica Nacional dos estudantes
de graduação de ambas as instituições.
Entende-se por ”Mobi/idade Acadêmica Nacional" a possibilidade do estudante cursar, com
aproveitamento, disciplinas ofertadas em outra Instituição de Ensino Superior brasileira, mediante
afastamento de sua instituição de origem por tempo determinado.

 

Justificativa da Proposição

A Mobilidade Acadêmica Nacional possui a finalidade de fomentar a mútua cooperação técnico-
cientl'fica entre as IES, tendo em vista a importância e a necessidade de estudantes de graduação
de ambas instituições cursarem disciplinas com aproveitamento, fortalecendo o relacionamento
entre as instituições, no caso, entre a a UFMS e a UNESP.   
3 — DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I — INFORMAÇOES SOBRE AS ATIVIDADES
 

Para que o estudante se candidate à Mobilidade Acadêmica Nacional, deve ter concluído pelo
menos vinte por cento da carga horária de integralização do curso de origem e ter no máximo
duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que antecedem o pedido de mobilidade.

0 estudante participante deste Acordo terá vinculo temporário com a Instituição receptora,
dependendo, para isto, da existência de vaga nos componentes curriculares pretendidos.

O prazo máximo de afastamento é de dois semestres Ietivos, podendo, em caráter excepcional, e
a critério das Instituições envolvidas, ser prorrogado por mais um semestre.

Durante o afastamento, o estudante terá sua vaga assegurada no curso de origem, devendo o
período de afastamento ser computado para o tempo máximo de integralização.

O afastamento somente se efetivará quando a Instituição de origem receber da Instituição
receptora, comunicado formal de aceitação do pedido do discente, acompanhado da
documentação comprobatória de matrícula.

Poderão participar do Programa de Mobilidade Nacional, objeto deste Acordo firmado entre a
UNESP e a UFMS, até 50 estudantes de cada instituição, podendo, em caráter excepcional, e a
critério das Instituições envolvidas, esse quantitativo ser alterado.

 

Responsabilidades de cada ente

Compete à Instituição de Origem:

I— designar um coordenador que se responsabilizará, junto com as unidades acadêmicas da
Instituição local, pelos procedimentos gerais relativos ao Acordo de Cooperação;
II — analisar o plano de disciplinas a serem cursadas pelo estudante na Instituição de destino, de
modo a subsidiar a posterior e obrigatória concessão de equivalência em caso de aprovação do
aluno;

III — emitir carta de apresentação do estudante interessado à Instituição receptora;
IV— registrar no histórico do estudante, após o seu retorno, as notas ou conceitos de todos os
componentes curriculares cursados, e as respectivas equivalências e demais ocorrências do
período de afastamento. if

3 Xfx War 
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2049930&infra_sistema=100000... 2/5 É
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V — Elaborar, ao final do acordo de cooperação, um relatório comprovando o exito ou fracasso do

programa contendo a relação de estudantes da instituição de origem e seu aproveitamento na

instituição de destino.

Compete ao estudante de graduação:

I — responsabilizar-se pelo pagamento de ”seguro de acidentes pessoais".

Compete à instituição Receptora:

I— verificar a existência de vaga e a possibilidade de matrícula nos componentes curriculares

pretendidos pelo estudante;

II — fornecer ementas oficiais de disciplinas aos estudantes interessados para análise prévia por

parte da instituição remetente do estudante;

lll — comunicar formalmente à lnstituição remetente a aceitação do estudante como os

respectivos comprovantes de matricula;

IV —vetar a permanéncia do estudante por período superior a dois semestres, exceto quando

houver prorrogação de prazo;

V — emitir documentação comprobatória das disciplinas cursadas e demais componentes

curriculares com notas ou conceitos e frequência. ,

VI - Elaborar, ao final do acordo de cooperação, um relatório comprovando o exito ou fracasso do

programa contendo a relação de estudantes da instituição de origem e seu aproveitamento na

instituição de destino.
 

Equipamentos a serem utilizados no Projeto/Programa

. Da UFMS: multimídia

. Da UNESP: multimídia

 

Espaço físico a ser utilizado no Projeto/Programa

. Da UFMS:

Salas de aula, laboratórios, biblioteca e demais espaços utilizados nas disciplinas as quais os

estudem em mobilidade estiverem matriculados.

O Da UNESP:

Salas de aula, laboratórios, biblioteca e demais espaços utilizados nas disciplinas as quais os

estudem em mobilidade estiverem matriculados.   
II — RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/PROGRAMA (Nome e grau de

vinculação com a IFES)

Participantes Vinculados à UFMS — Estudantes
 

 

, Quantidade de
Valor da

Nome RGA CPF Curso Nível Carga Bolsa meses Fun ão
Completo UFMS Horária (R$) p/ recebimento de Ç

Bolsas
* * * * * * 0,00 :, O *           

Nacional.

Participantes vinculados à UNESP - Estudantes
 

Nome Completo CPF Carga Valor da Quantidade de meses Função

Horária Bolsa (RS) para recebimento de
   

ade, participarão da Mobilidade Acadêmica

l
&

\\"’\

,i

(W
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Bolsas

* * f * O 00 O *

*Estudantes de graduação que, conforme interesse e disponibilidade, participarão da Mobilidade Acadêmica

Nacional. '

 

        

||| - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA ou FASE)
 

Indicador Físico Período

Unidade Quantidade Início Término
 Meta Etapa Especificação

 

1 - Recepção ao

 

estudante.. A d“ . ,
Mobilidade ca emica Estudantes 50 Mes Més 60

01 NaCIonaI . _ 1
2 - Avaliaçao do

processo

Encerramento do Verificação do Exito , . Mês A
02 Acordo do Acordo Relatorio 1 58 Mes 60

          
4 — DECLARAçõES/APROVAçõEs

I — Coordenador do Projeto/Programa
 

Na qualidade de Coordenador do Projeto/Programa, declaro ser O

responsável pelas informações prestada acima e atesto ciência de que O

presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após

aprovação do Conselho respectivo.

Local, / /_
    

II — Da Pró-Reitoria
 

Após análise do Plano de Trabalho, consoante Projeto apresentado a esta

Pró-Reitoria, delibero pela:

( X )Aprovação

( ) Não aprovação

Local, / /_
    
  

“ Documento assinado eletronicamente por Cristiano Costa Argemon Vieira,

Chefe de Coordenadoria, em 29/11/2019, às 10:50, conforme horário Oficial

de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 69, § 19, dO Decreto nº

8.539, de 8 de outubro de 2015.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ruy Alberto Caetano Correa _ ,

Filho, Pró-Reitor(a), em 29/11/2019, às 16:24, conforme horário oficial de * Í '

Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 69, § lª, do Decreto nº 8.539, V”

de 8 de outubro de 2015. (N
,e

\/ \
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2049930&infra_sistema=100000... 4/5 %
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'i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

_ ' httpsz/lsei.ufms.br/sei/contro|ador externophp?

verificador 1652424 e o código CRC 4E3191AB.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÉMICA

Av Costa e Silva, s/nº — Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.024507/2019-12 SEI nº 1652424
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