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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 041                                 DE 13 DE AGOSTO DE 2013

APROVA  O  TERMO  DE
COOPERAÇÃO 

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  EXTENSÃO  DA  FUNDAÇÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de
suas atribuições estatutárias e regimentais,  na sua 50ª Reunião Ordinária realizada em
13 de agosto de 2013, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação.

Art. 1º – Fica aprovado o Termo de Cooperação entre a Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste – UEZO e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro – UENF.

Parágrafo único – O Termo de Cooperação constitui o anexo desta Deliberação.

Art.  2º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na data  de  sua assinatura,  revogadas  as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2013.

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA

Reitor
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MINUTA

TERMO  DE  COOPERAÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA
ZONA OESTE –  UEZO E
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  do
NORTE  FLUMINENSE  DARCY
RIBEIRO - UENF.

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, entidade vinculada à
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia –  SECT, doravante designada
como  UEZO, situada à Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, n° 1.203 –
Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ, CNPJ n°.10.889.295/0001-52, neste ato
representada pelo Magnífico Reitor, Alex da Silva Sirqueira, brasileiro, portador
da cédula de identidade n° XXXX expedida pelo XXXX, inscrito no CPF sob o
nº XXX e a Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro, entidade
vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT, doravante
designada como UENF, situada à Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia,
Campos dos Goytacazes  –  RJ, CNPJ Nº XXX , neste ato representado pelo
Magnifico Reitor, Silvério de Paiva Freitas,  brasileiro, portador da cédula de
identidade nº XXX, expedida pelo XXX, inscrito no CPF sob o nº XXX, resolvem
celebrar o presente TERMO  DE  COOPERAÇÃO  científico,  técnico  e
pedagógico visando  facilitar  o  intercambio  em todas  as  áreas  de  interesse
mútuo, expandindo os laços de amizade e estabelecendo bases comuns de
caráter  técnico,  científico  e  inovação,  tendo  como  base  os  preceitos  da
autonomia  universitária,  os princípios gerais contidos na Lei Federal n.º
8.666/93, suas atualizações e às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto:

Art.1º - O presente Termo de Cooperação  tem por objeto regular as relações
entre as partes, visando a implementação de programa de intercâmbio para
discentes,  sem prejuízos  para  os  demais,  que  poderão  ser  posteriormente
incluídos, a medida que isso se torne interessante para ambas as Instituições
de  Ensino  Superior  (IES),  que  objetivam  promover  o  estreitamento  das
relações técnicas, científico-culturais entre suas comunidades acadêmicas.

Art.  2º  -  Para  alcançar  os  objetivos  estabelecidos  no  artigo  primeiro  e
preâmbulo desse documento, a cooperação técnica, científica e educacional
será implementada pelos seguintes meios:
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I) Intercâmbio  de  discentes  de  graduação  e  pós-graduação  para  a
realização de componentes curriculares;

II) Participação em bancas de monografias, dissertação e teses;
III) Coorientação em monografias, dissertações e teses;
IV)  Acesso a acervos bibliográficos e periódicos em formato eletrônico;
V) Organização de encontros  tecnológicos e  científicos,  seminários  e

cursos em assuntos de comum interesse;
VI) Criação  e  participação  em  programas  de  pesquisa  conjuntos  de

comum interesse;
VII) Acesso a equipamentos e laboratórios institucionais;
VIII) Organização  de  publicações  conjuntas,  revistas,  boletins  entro

outras. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Definições

Art.  3º - Para um melhor entendimento faz-se necessário as definições que
seguem:
I - Partícipe e IES de origem é a Instituição de Ensino Superior partícipe

deste  termo  de  origem  do  discente  em  mobilidade,  onde  o  mesmo
possui matrícula;

II - Partícipe e IES receptora é a Instituição de Ensino Superior partícipe
deste termo que recebe o discente em mobilidade, onde o mesmo não
possui matrícula;

III - Discente  em  mobilidade  é  o  estudante  oriundo  de  uma  das  IES
realizando componentes curriculares na IES partícipe;

IV - Entendesse  como  componentes  curriculares  básicos,  disciplinas
obrigatórias, eletivas e optativas e estagio obrigatório;

V - Entendesse como componentes curriculares não básicos, atividades de
Iniciação Científica e Tecnológica, atividades de monitoria e extensão e
estágio não obrigatório.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Mobilidade

Art. 4º - A mobilidade terá um período mínimo de seis meses e máximo de um
ano.

Art.  5º  -  Cada IES partícipe irá  lançar edital  próprio  visando a seleção dos
discentes interessados em participar do programa de mobilidade entre a UEZO
e a UENF.
§ 1º - Só poderá participar do programa de mobilidade o discente com matrícula
regularmente ativa que tiver concluído com êxito no mínimo  50 % (cinquenta
por cento) da carga horaria obrigatória ou do quantitativo de créditos de seu
respectivo curso.
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§ 2º -. O discente interessado em participar do programa de mobilidade terá
que  apresentar  plano  de  atividades,  deferido  pela  coordenação  de  curso,
documento indispensável para a sua seleção.
§  3º  -  Os  critérios  de  seleção  de  discentes  elencados  nos  dois  primeiros
parágrafos deste artigo quinto e demais critérios complementares de seleção
para o programa de mobilidade em cada IES serão estabelecidos nos editais
próprios.

CLÁUSULA QUARTA – Do Financiamento

Art. 6º - O Programa será mantido com recursos orçamentários da UEZO, da
UENF e/ou agências de fomento e/ou de Instituição e empresas conveniadas
com as partícipes.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partícipes 

Art. 7º - Constituem obrigações da UEZO e da UENF:

I) Selecionar  discentes  que  tenham  interesse  em  participar  do
programa de mobilidade, como descrito na cláusula terceira desse
documento;

II) Notificar 02 (dois) meses antes do início de cada período letivo os
componentes curriculares básicos, com respectivos quantitativos, a
serem ofertados para os discentes da partícipe para os períodos de 6
meses e um ano;
a) no caso de disciplinas, além dos nomes e número de vagas, a

notificação  deve  ter  a  informação  das  respectivas  ementas  e
carga horaria;

b) no caso de oportunidade de estágio obrigatório, além do nome da
instituição concedente e do número de vagas, a notificação deve
possuir um resumo das atividades a serem desenvolvidas pelo
candidato a vaga de estágio;

III) Informar 15 (quinze) dias antes do início de cada período letivo os
discentes  que  irão  realizar  os  componentes  curriculares  básicos
ofertados pela participe, como descrito no inciso anterior;

IV) Como partícipe de origem:
I- avaliar, através das coordenações de curso, deferindo ou não, os

planos de atividades a serem realizados por cada discente na IES
receptora;

II- selecionar os discentes interessados em participar do programa de
mobilidade;

III- disponibilizar  recursos  financeiros  provenientes  das  fontes
estabelecidas  na  cláusula  quarta  desse  documento  para  o
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pagamento de bolsa auxilio para seus discentes de origem, visando
auxiliar  a  manutenção  dos  mesmos  enquanto  estiverem  em
mobilidade desenvolvendo atividades na partícipe receptora;

IV- criar mecanismo para validar de forma integral,  parcial,  ou como
atividade  complementar  os  componentes  curriculares  de  seus
discentes  de  origem,  que  desenvolveram  atividades  na  IES
partícipe, respeitando a legislação e seus regimentos e normativos
próprios.

V) Como partícipe receptora:
I - ofertar aos discentes de origem da IES partícipe iguais condições de

infraestrutura e serviços de seus discentes, de modo que os mesmos
possam realizar suas atividades programadas,  inclusive ofertando um
código identificador de discente em mobilidade;

II - de forma indistinta, quando comparada aos seus discentes, ofertar aos
discentes  em  mobilidade  a  oportunidade  de  realizar  componentes
curriculares não básicos;

III - emitir históricos e demais comprovantes de realização dos componentes
curriculares  realizados  pelos  discentes  em  mobilidade  oriundos  da
partícipe,  com  os  respectivos  resultados  de  avaliação  e  frequência,
respeitando os devidos prazos.

CLÁUSULA SEXTA – Dos Discentes em Mobilidade 

Art. 8º - Constituem direitos dos discentes em mobilidade:

Participar dos processos seletivos em suas IES de origem;
Quando em mobilidade, ter os mesmos direitos de acesso à infraestrutura e

serviços ofertados pela IES receptora aos seus discentes próprios;
 Quando em mobilidade, poder realizar componentes curriculares não básicos

na participe receptora, quando cumprir os pré-requisitos e for selecionado
nos processos padrão da IES receptora,

Quando em mobilidade, receber da IES receptora, quando solicitado e dentro
dos prazos determinados, comprovantes de realização dos componentes
curriculares realizados.

Art. 9º - Constituem obrigações dos discentes:

 Entregar a sua IES de origem, o plano de atividades a ser realizado na
IES receptora, deferido pela respectiva coordenação de curso, quando
de sua inscrição no processo de seleção do programa;

 Proceder a imediata regularização da situação acadêmica junto a IES
receptora,  inclusive  solicitando  seu  respectivo  código  identificador  de
discente em mobilidade;
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 Quando  em  mobilidade,  cumprir  todos  os  regimentos  e  normas  que
regulam a atividade discente na partícipe receptora;

 Obter  na  execução  dos  componentes  curriculares  desempenho
acadêmico compatível com o requerido pela sua IES de origem;

 Apresentar  a  coordenação  de  curso  de  sua  IES  de  origem  os
comprovantes de realização dos componentes curriculares, assim como
relatório das atividades realizadas, quando de seu retorno.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vigência

Art.  10 -  O presente Termo de Cooperação terá vigência pelo prazo de 04
(quatro) anos, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro, podendo ser prorrogado ou modificado mediante assinatura
de termo aditivo, com a antecedência de 30 (trinta) dias da data prevista para
seu termo final.

CLÁUSULA OITAVA – Da Denúncia

Art.  11  -  O presente Termo  de  Cooperação poderá ser denunciado, por
qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único – Na hipótese de rescisão, fica assegurado aos discentes em
mobilidade o direito do término de suas atividades segundo a programação
estabelecida, contudo sem direito a prorrogação das mesmas, continuando as
partícipes exercendo as suas obrigações.

CLÁUSULA NONA – Das Hipóteses Não Previstas

Art. 12 - As hipóteses não previstas no presente Convênio serão resolvidas
pelos partícipes ou seus representantes legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Publicidade

Art. 13 - A UEZO providenciará, até o décimo sétimo dia útil após a assinatura
deste termo de Cooperação, a publicação do seu extrato e, se for o caso, de
seus aditamentos no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ,
condição indispensável para sua eficácia.

CLÁ USULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro

Art. 14 - Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do estado do Rio de Janeiro,
para dirimir qualquer litígio decorrente da execução do presente instrumento,
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que não possa ser resolvido amigavelmente, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com todas as condições e cláusulas estabelecidas no
presente convênio, firmam os partícipes o presente instrumento em duas vias
de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme, na presença de duas
testemunhas abaixo subscritas.

Campos dos Goytacazes,__________de______________de ______________.

Pela UENF

_____________________________
Silvério de Paiva Freitas
Reitor

Pela UEZO

_____________________________
Alex da Silva Sirqueira
Reitor

TESTEMUNHAS:

1.
_____________________________
Nome:
CPF:

2.
_____________________________
Nome:
CPF:


