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ACORDO DE MtJTUA COOPERA<;AO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO EST ADO DO 

RIO DE JANEIRO - UNIRIO E DE OUTRO, 0 

INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA -

IPL, NA FORMA ABAIXO. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO EST ADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO, 

Fundayao Publica, instituida nos termos da Lei n° 6.655, de 05 de junho de 1979, com 

sede e foro nesta cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do mesmo nome, situada 

na A venida Pasteur, n° 296, Urea - Rio de Janeiro, CEP 22.290-240, Brasil, inserita no 

CNPJ/MF sob 0 n° 34.023.077/0001-07, doravante denominada simplesmente UNIRIO, 

neste ato representada pelo Magnifieo Reitor, Professor LUIZ PEDRO SAN GIL 

JUTUCA, nomeado atraves do Deereto Ministerial de 02 de junho de 2015, publieado 

no Diario Ofieial da Uniao, 03 de junho de 2015, Seyao 2, e 0 INSTITUTO 

POLITECNICO DE LEIRIA, IPL, doravante denominado IPL, eom sede na Rua 

General Norton de Matos, 2410-191 Leiria, representado pelo seu Presidente, Professor 

RUI FILl PE PINTO PEDROSA, resolvem eelebrar 0 presente Aeordo de Mutua 

Cooperayao, sob as ehiusulas e eondiyoes seguintes. 

CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

o objeto do presente Aeordo e realizar intercambio entre a UNIRIO e 0 IPL, nos eampos 

cientificos, cultural, doeente, tecnico-pedag6gieo, tecnico administrativo e diseente, de 

modo a permitir 0 desenvolvimento de projetos de pesquisa, programas de ensino e 

extensao, promoyao de palestras, simp6sios, semimirios, confereneias, eongressos, 

visando a disseminayao de informa<;oes e publica<;oes aeademicas em areas de interesse 

mutuo ou comunitario . 
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CLAuSULASEGUNDA-DAIMPLEMENTA~AO 

A implementayao de cada atividade prevista no objeto, vedada a sua alterayao, sera 

estabelecida atraves de Telmo Aditivo, que se to mar a parte integrante deste Acordo, 

mediante a assinatura pelos representantes legais das Pmies, para vigorar dentro do prazo 

de vigencia do Acordo. 

CLAuSULA TERCEIRA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS 

Caso resultem das atividades do presente Acordo, inventos, aperfeiyoamentos, inovayoes, 

marca, software, desenhos industriais, direitos autorais e outras criayoes intelectuais 

passiveis de proteyao, nos termos da legislay30 brasileira e portuguesa, das Convenyoes 

Intemacionais de que 0 Brasil e/ou Portugal sejam signatarios, quaisquer direitos relativos 

it propriedade intelectual pertencerao a ambas as Partes e serao objeto, em cada caso, de 

negociayoes, definindo-se 0 percentual de cada Pmie, por ocasi30 da assinatura dos 

Termos Aditivos. 

CLAuSULA QUARTA - DA VIGENCIA 

o presente Acordo entrara em vigor na data na qual a ultima assinatura for posta e tera 

vigencia pelo periodo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado atraves de Termo 

Aditivo, por periodo similar, a criterio das Partes. 

CLAuSULA QUINTA - DA PUBLICA~AO 

A publicay30 resumida deste Acordo na imprensa oficial e condiy30 indispensavel para 

sua eficacia para a UNIRIO e sera por ela providenciada ate 0 quinto dia util do mes 

subsequente ao da assinatura. 
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CLAuSULA SEXT A - DA DENUNCIA E RESCISA.O 

o presente Acordo podeni ser denunciado por qualquer das Partes desde que haja 

comunica<;ao previa e expressa com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, e rescindido 

por qualquer uma das Partes mediante notifica<;ao previa e expressa, com antecedencia 

minima de 60 (sessenta) dias. 

As controversias surgidas na execu<;ao do presente Acordo deverao ser resolvidas 

integralmente por via administrativa e de comum acordo entre as Partes. 

E por concordarem as partes com 0 conteudo e condi<;oes acima convencionadas, assinam 

as 03 (tres) vias originais deste documento. 
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Presidente - IPL 


