CONVÊNIO MARCO DE COOPERAÇÃO
ENTRE
A FACULTAD DE MINAS DA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
E
A NAU CIRANDA SINPAREDES ASSOCIAÇÃO CULTURAL (BRASIL)
Entre os signatários, a saber: DOLLY MONTOYA CATAÑO, em sua condição de reitora da
UNIVERSIDADE NACIONAL DE COLOMBIA nomeada mediante a Resolução no. 018 de 2021 y Ata de
Posse no. 001 de 2021, atuando em conformidade com o artigo 15o. do Acordo 011 de 2005, o artigo
13 do Decreto 1210 de 1993 e o artigo 3o. do Manual de Convênios e Contratos adotados mediante
Resolução da Reitoria no. 1551 de 2014, em nome e representação da Universidad Nacional de
Colombia, entidade universitária autônoma de ordem nacional, vinculada ao Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, regido atualmente pelo Decreto 1210 de 1993, com domicílio no endereço
Carrera 45 no. 26 - 85 edifício Uriel Gutierrez da cidade de Bogotá D.C. - Colombia, e que de agora em
diante denominar-se-á UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por uma Parte.
E pela outra, KÁTIA ALEXANDRE MAYA, brasileira, também maior de idade, e domiciliada na cidade de
São Paulo, portadora do documento de identidade R.G. (Registro Geral) no. 23.264.313-1 e C.P.F/MF
152.536.058-27, que atua na qualidade de Representante Legal de A NAU CIRANDA SINPAREDES
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL COLÔMBIA, organização civil brasileira de caráter privado sem fins
lucrativos, articulada com a educação superior, centros de pesquisa, organizações sociais e culturais da
Colômbia e do Brasil, com o fim de promover a interculturalidade, o intercâmbio de saberes e a
mobilidade, registrada com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o no. 18.163.801/0001-33,
sediada na cidade de São Paulo, Brasil, que, para efeitos do presente acordo, será chamada de ANCSP.
Temos acordado celebrar este CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, o qual reger-se-á pelas seguintes:

CONSIDERAÇÕES
Que ANCSP é uma associação cultural e educativa de caráter privado e sem fins lucrativos que tem
como propósito geral contribuir para o fomento e racionalização da comunicação, promover o
desenvolvimento humano, a cooperação acadêmica, o intercâmbio de conhecimento e o
desenvolvimento científico; e no particular deste convênio, impulsionar e apoiar a programação e o
desenvolvimento de atividades que tratem pelo desenvolvimento integral dos futuros profissionais das
engenharias indústrial, administrativa ou de produção.
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Que a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA é uma entidade pública focada no desenvolvimento da
educação superior até seus mais altos níveis; em favorecer o acesso a ela e em estimular à docência, à
pesquisa, às ciências, à criação artística e à extensão, para alcançar a excelência.
Que ANCSP, por meio de seus representantes designados e a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
por meio dos professores adscritos à área curricular do curso de engenharia industrial e administrativa;
encontraram a oportunidade de realizar um convênio de cooperação, focado em brindar apoio mútuo
em todo tipo de atividades que desenvolvam a formação e educação integral da comunidade
universitária em geral.

CLÁUSULAS
PRIMEIRA. OBJETO. Estabelecer os parâmetros sob os quais ambas partes realizarão a cooperação
científica e tecnológica com o propósito de aproveitar os recursos humanos, físicos, tecnológicos e
financeiros das duas entidades através da realização de programas de educação, transferência de
tecnologias, projetos de investigação científica e de extensão para o desenvolvimento do conhecimento
básico e aplicado, serviços de assessoria, consultoria e interventoria, e todas as demais atividades de
interesse para as duas instituições, que se considerem convenientes e apropriadas de acordo com a
missão da UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA e o objeto social de ANCSP.
SEGUNDA. COMPROMISSOS. De acordo com suas normas e regulações, as duas instituições acordam
cooperar nas seguintes áreas:
a) Em Pesquisa:
1. Avançar em programas que promovam o desenvolvimento da capacidade investigativa dos
acadêmicos, profissionais e científicos das duas Partes, nas áreas básicas, aplicadas e experimentais de
interesse mútuo, mediante prévia subscrição de convênio específico correspondente.
2. Desenhar e realizar programas e projetos conjuntos de pesquisa, de acordo com as políticas
investigativas comuns das Partes, mediante prévia subscrição de convênio específico correspondente.
3. Participar no desenvolvimento científico, administrativo e físico de seus respectivos centros de
pesquisa, de acordo com suas próprias experiências.
4. Desenvolver atividades de avaliação metodológica e científica de projetos e informes de investigação
nas áreas próprias das Partes.
5. Organizar, realizar e coordenar eventos científicos acadêmicos e tecnológicos para atualizar
conhecimentos, realizar difusão tecnológica e promover novo desenvolvimento nas áreas comuns de
interesse das Partes, a partir da subscrição do respectivo projeto de extensão.
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6. Participar conjuntamente, e se for necessário com terceiras partes, na elaboração e apresentação
de propostas conjuntas para o desenvolvimento de projetos que contribuam para alcançar os objetivos
do presente convênio marco.
b) Atividades Acadêmicas:
1. Desenvolver conjuntamente seminários, cursos, diplomados nas condições que permitam as leis
nacionais e regulamentos respectivos, mediante prévia subscrição de convênio específico
correspondente.
2. No intercâmbio de docentes e estudantes de graduação e pós- graduação, com a finalidade de
desenvolver atividades acadêmicas de pesquisa científica e tecnológicas programadas pela Universidad
Nacional de Colombia, que reportem aos participantes experiência teórica e/ou prática em sua área,
para os quais subscrever-se-ão os respectivos convênios específicos.
3. Estabelecer e desenvolver programas de estágios e práticas para estudantes e docentes da
Universidad Nacional de Colombia, para os quais se farão convênios específicos ou subscrever-se-ão os
respectivos contratos correspondentes onde serão especificados os objetivos, as atividades a
desenvolver-se, sua duração e todas as demais condições necessárias para o desenvolvimento e o
alcance adequado dos objetivos.
4. Para o desenvolvimento de programas de formação acadêmica com fins de atualização científica,
técnica e pedagógica, casos para os quais serão elaborados convênios específicos.
c) Utilização de Recursos:
1.Facilitar, de acordo com as respectivas regulamentações e disponibilidades, o acesso a materiais
técnicos e administrativos: de experiências, serviços e informação de caráter científico e tecnológico de
interesse comum com prévia elaboração de acordos específicos.
d) Atividades de Promoção:
1. Promover conjuntamente atividades de extensão, assessorias, seminários, cursos, conferências,
colóquios e outros eventos acadêmicos.
2.Acordar e desenvolver programas e atividades de difusão dos resultados dos projetos e\ou
intercâmbios realizados através deste convênio e dos convênios específicos que deste derivem, os quais
poderão ser publicados prévia aceitação das duas Partes.
e) Intercâmbios de Informação:
1. Permitir o intercâmbio de informação requerida para o logro dos objetivos deste convênio e dos que
deste se derivem, com sujeição das restrições de confidencialidade acordadas pelas Partes.
TERCEIRA. CONVÊNIOS ESPECÍFICOS. Os projetos ou atividades que sejam concretizados entre ambas
instituições deverão subscrever-se por escrito através de convênios específicos no qual se definirão
claramente as atividades a serem desenvolvidas, suas características, as condições de participação de
cada uma das instituições signatárias, objetivos, tarefas, manuseio da propriedade intelectual, termos
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e cronogramas, aspectos financeiros, pessoal responsável e demais aspectos que sejam pertinentes.
Tais acordos celebraram-se em conformidade com as normas e competências internas de cada uma das
Partes.
QUARTA. DURAÇÃO. O presente convênio terá início a partir da última assinatura do mesmo por ambas
instituições, e terá uma duração de cinco (5) anos. O tempo de duração poderá prorrogar-se sempre e
quando exista acordo escrito entre as Partes.
Qualquer uma das instituições poderá dá-lo por encerrado a qualquer momento, sempre e quando
notifique por escrito à outra instituição com uma antecipação mínima de seis (6) meses à data no que
se pretende seu encerramento, sem prejuízo das atividades previamente acordadas e que em neste
momento estejam em desenvolvimento.
QUINTA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. Os convênios específicos que se descrevem acima, conterão as
cláusulas que sejam necessárias para regular o relativo à propriedade dos direitos de autor, dos
materiais e produtos que se obtenha como resultado das atividades conjuntas das partes, e o
concernente à propriedade dos direitos de tipo industrial que poderiam derivar-se das ações realizadas
no marco do presente instrumento.
Ambas instituições facilitarão a publicação conjunta de material acadêmico, de acordo com a
normatividade de cada instituição e com sujeição às normas de propriedade intelectual vigentes em
cada país.
SEXTA. COORDENAÇÃO. Para facilitar o desenvolvimento do convênio e velar pela sua correta
execução, os escritórios de relações internacionais (ou a encarregada destas funções) de cada
instituição facilitarão a comunicação entre as unidades acadêmicas interessadas e prestarão a
assessoria correspondente para a realização e avaliação das atividades planejadas.
Pela ANCSP:
Nome: Kátia Alexandre Maya
Cargo: Diretora- Presidenta
Rua Jeceaba, 77; Bairro Jardim Bartira; Distrito Itaim Paulista
Cidade: São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +57 4 597 7849 e +55 11 94817 1925
Skype: katiale11
Email: katialemaya.ancsp@gmail.com
Pela UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:
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Nome: Eva Cristina Manotas Rodríguez
Cargo: Professora associada del Departamento de Ingeniería de la Organización Facultad de Minas.
Endereço: Carrera 80 No 65-223 - Campus Robledo, Of. Bloque M8B - 101
Cidade: Medellín
Telefone: (57 4) 425-2945
Email: ecmanota@unal.edu.co
SÉTIMA. MODIFICAÇÃO. O presente convênio poderá ser modificado por mútuo acordo escrito por
ambas instituições, a iniciativa de qualquer dos dois.
OITAVA. SOLUÇÃO DE DIFERENÇAS. Toda diferença que resulte da interpretação e/ou aplicação das
cláusulas do presente convênio e dos convênios específicos que dele se derivem, se resolverá de
comum acordo pelas partes via negociação direta.
NONA. A NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. Em todas as ações derivadas do presente
convênio e dos subsequentes convênios específicos, as partes concordam que os empregados ou
contratistas de cada instituição desenvolverão suas atividades somente sob a direção da instituição
com a qual tenha estabelecido sua relação empregatícia ou contratual.
DÉCIMA. A NÃO EXISTÊNCIA DE REGIME DE SOLIDARIEDADE. Não existe regime de solidariedade entre
as partes que subscrevem este convênio, em razão de que cada uma responde pelas obrigações que se
estabeleçam no mesmo.
DÉCIMA PRIMEIRA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. As Instituições esforçar-se-ão para prever, de acordo
com seus orçamentos, os meios necessários para pôr em ação o presente convênio e se for necessário,
solicitarão estes meios a organismos que fomentem a pesquisa. A assinatura do presente convênio não
gera nenhum compromisso econômico imediato para nenhuma das partes.
DÉCIMA SEGUNDA. ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO: As partes de comum acordo podem dar por
encerrado de forma antecipada o presente Convênio. Também pode dar por finalizado de pleno direito
e sem requerimento judicial prévio este Convênio, ao dar-se uma ou várias das seguintes situações: a)
Se alguma das Partes não cumprir qualquer disposição ou obrigação das estabelecidas neste Convênio
ou; b) Não avançar-se satisfatoriamente no cumprimento de suas obrigações dentro do prazo indicado
no mesmo, de tal forma que ponha em perigo o cumprimento do Convênio; c) Se em qualquer uma
destas duas circunstâncias não realizar-se ação corretiva sobre elas dentro de um período de quinze
(15) dias corridos; e d) quando se verifique o emprego de mão de obra infantil na execução do presente
Convênio. Se apresentar-se algum dos eventos contemplados nesta cláusula e, alguma das Partes não
corrigir o incumprimento devido ou à mora, a outra parte levantará um Ata subscrita pelas Partes na
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que constem as atividades desenvolvidas e procederá à liquidação das prestações mútuas a que tenham
lugar.
DÉCIMA TERCEIRA: SUSPENSÃO DO CONVÊNIO. Por circunstâncias de força maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado, será possível suspender a execução do presente Convênio de comum
acordo entre as Partes, mediante a subscrição de uma Ata na qual conste o evento, se acordem as
condições do mesmo e a devolução de dinheiros recebidos e não executados, se isso houver lugar. O
termo da suspensão não será computável para efeitos do prazo extintivo, nem dará direito a exigir
indenização alguma, nem a reclamar prestações diferentes às causadas pela suspensão.
DÉCIMA QUARTA: CESSÃO. As Partes não poderão ceder este Convênio nem em todo, nem em parte.
DÉCIMA QUINTA: DOMICÍLIO E JURISDIÇÃO. As partes concordam como domicílio contratual Medellín
e para todos os efeitos do presente Convênio se regerá pelas leis Internacionais de Cooperação e da
República da Colômbia, em especial pelas disposições civis.
PELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

____________________________
DOLLY MONTOYA CASTAÑO
Reitora
25/10/2021

PELA A NAU CIRANDA SINPAREDES
Assinado de forma
KATIA
digital por KATIA
ALEXANDRE
ALEXANDRE
MAYA:1525 MAYA:15253605827
Dados: 2021.08.18
3605827 14:19:28 -03'00'
___________________________
KÁTIA ALEXANDRE MAYA
Diretora-Presidenta
18/08/2021
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