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PROCESSO N.o 23103.000991/02-40

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PAKA
PROMOVER O INTERESSE NAS ATIVIDADES
CIENTÍFICAS E PEDAGÓGICAS QUE FIRMAM
A FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE
CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE
- BRASIL E A FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
PORTUGAL.

PARTICIPES
Pelo presente instrumento particular de CONVENIO DE COOPERAÇAO
TÉCNICA, de um lado a FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS
MÉDICAS DE PORTO ALEGRE - FFFCMPA, Fundação criada pela Lei n.o
6.891, de 11-12-1980 e enquadrada como Fundação Pública pela Lei n.o
7.596, de 10-04-1987, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 92.967.595/0001-77,
localizada na Rua Sarmento Leite n.o 245, nesta Capital, a seguir denominada
FFFCMPA,neste ato representada por seu Diretor, JORGE LIMA HETZEL,
brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta Capital e, de outro
lado, a FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA,
pessoa coletiva nO 502 662 875, com sede na Avenida Professor Egas Moniz,
na Cidade de Lisboa - Portugal, a seguir denominada FML, neste ato
representada por seu Diretor, JOÃO ALCINDO PEREIRA MARTINS E
SILVA, declaram ter justo e acordado nas condições a seguir estabelecidas:

. CLAUSULA PRIMEIRA
O presente convênio, instrumentalizado na forma da Lei Federal nO 8.666, de
21-06-1993 e alterações posteriores, tem por finalidade estabelecer as bases
de cooperação científica e pedagógica entre as duas instituições convenientes.

Parágrafo Único
Futuros programas de cooperação poderão ser enquadrados no presente
instrumento mediante aditamentos.

.CLAUSULASEGUNDA. . ..

A cooperação entre a FFFCMPA e a FML tem como objetivo a otimização dos
recursos de cada uma das instituições em torno de projetos específicos de
natureza científica e pedagógica a desenvolver no quadro das atividades para
as quais as duas instituições ?e encontram estatutariamente vocacionadas.
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CLAUSULATERCEIRA .

A FFFCMPA disponibiliza-se a apoiar projetos de investigação conduzidos por
docentes e investigadores da FML, nomeadamente, facultando a ocupação
e/ou utilização dos seus laboratórios, instalações e serviços, desde que isso
lhe seja vantajoso. A duração e demais condições destas ações serão
estabelecidas com base em aditàmentos ao presente convênio, mediante
prévio parecer dos Conselhos Científicos da FMLe da FFFCMPA.

cLÁUSULA' QUÀRTA .

O FFFCMPA compromete-se a autorizar os seus docentes e investigadores,
com respeito pelos direitos e deveres consignados nos seus Estatutos de
Carreira, a participar em ações de formação ou projetos de investigação
conduzidos pela FML, quer eles sejam da responsabilidade partilhada com a
FFFCMPAou da exclusiva iniciativa da FML, sempre que tal seja considerado
positivo para a Instituição.

CLAUSULAQUINTA
A FML disponibiliza-se a autorizar os seus docentes e investigadores, com
respeito pelos direitos e deveres consignados no ECDU,na medida permitida
pelas respectivas obrigações do serviço docente e de investigação, a contribuir
para o desenvolvimento de ações científicas e pedagógicas conjuntas com a
FFFCMPA,sempre que tal seja considerado positivo para a Instituição.

CLAUSULASEXTA
Os docentes, investigadores e técnicos quer da FML, quer da FFFCMPA,que
venham a participar em ações conjuntas no âmbito da investigação ou da
formação pós-graduada obrigam-se a cumprir todas as suas funções
acadêmicas, nomeadamente as docentes e as da responsabilidade nos corpos
de gestão e funcionamento das respectivas instituições. De igual forma, as
ações de investigação ou formação pós-graduada conduzidas por docentes e
investigadores da FML na FFFCMPA, deverão ser integradas em programas
dos centros de investigação da FML e, sempre que apropriado, ter por
objetivo preferencial os alunos da FML.

CLAUSULASETIMA
Os docentes, investigadores e técnicos da FMLque pretendam conduzir ações
de investigação ou formação na FFFCMPA não serão afetados em qualquer
das suas prerrogativas profissionais e na progressão das suas carreiras,
mantendo integralmente o seu estatuto na FML. Inteira reciprocidade se
aplicará aos docentes, investigadores e técnicos da FFFCMPAque participem
em ações de colaboração com a FML.

CLAUSULAOITAVA .

Em toda a produção científica (artigos publicados, "posters" e comunicações a
congressos, seminários e conferências, produção de teses) que resultar destas
ações de cooperação, os respectivos autores obrigam-se a menci0
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expressamente o vínculo à FMLe à FFFCMPA. ~t::J ,
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CLAUSULANONA
No caso de °acolaboração entre as duas instituições signatárias se traduzir em
atividades de docência, de coordenação, de supervisão ou eventual
participação em órgãos acadêmicos na outra instituição, sujeitará a mesma às
normas para a colaboração entre Instituições de Ensino Superior em Portugal,
recomendadas pelo CRUF, sendo os respe::tivos montantes calculados de
acordo com a tabela de referência em vigor para a colaboração de pessoal
docente.

CLAUSULA DECIMA
O presente convênio terá duração pelo prazo de sessenta (60) meses, a contar
da data de sua publicação no DOU, podendo entretanto, ser denunciado por
qualquer dos partícipes, de pleno direito, a qualquer momento, mediante aviso
prévio de sessenta (60) dias, sem incumbir a estas o pagamento de
indenização ou ônus de qu~lquer espécie, por qualquer dos convenientes. rara
dirimir dúvidas ou pendências que se originarem, porventura, do presente
convênio, serão submetidas as partes ao que prescrevem as normas de Direito
Internacional pertinentes.

cLÁusuLA DÉCIMAPIUMEIRA o'

As atividades ora declinadas serão financiadas de acordo com a disponibilidade
de fundos das Instituições de Ensino ora convenientes, comprometendo-se,
cada qual, a despender a mão-de-obra necessária para que atingida a
cooperação, objeto do presente convênio.

E, para firmeza e como prova do conveniado, é lavrado
o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado,
em duas (02) vias de igual teor e forma, pelas partícipes e pelas duas (02)
testemunhas abaixo firmadas, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 10 de outubro de 2002.

~"o ;:~:iA.
JORGE IMA HETZEL,
Diref r da FFFCMPA

I

~~
JOÃO ALCINDO PEREIRA MARTINS E SILVA,

Diretor da FML

Testemunhas:
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