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BASES GERAIS DE COLABORMÍÁO ACADÉMICA QUE CELEBRAM A UNIVERSIDAI)
DE SONORA, MÉXICO, DORAVANTE DENOMINADA "UNISON", REPRESENTADA POR
SEU RE1TOR, DR. ENRIQUE FERNANDO VELÁZQUEZ CONTRERAS; A FUNDACÁO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA, BRASIL, DORAVANTE DENOMINADA "FUB".
REPRFSENTADA POR SUA REITORA, DRA. MARCIA ABRAHÁO MOURA; A
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 1210 NF,GRO. ARGENTINA, DORAVANTE DENOMINADA
"UNRN", REPRESENTADA POR SEU REITOR, LIC. JUAN CARLOS DEL BELLO; A
UNIVERS1DAD NACIONAL DE LA PAMPA, DE SANTA ROSA, ARGENTINA,
DORAVANTE DENOM1NADA "UNLPanr. REPRESENTADA POR SEU REITOR, CPN.
OSCAR DANIEL ALPA; A UNIVERSIDAD NACIONAI, DEL NORDESTE, DE
RESISTENCIA, ARGENTINA, 1XWAVANTE DENOMINADA “UNNE", REPRESENTADA
POR SUA REITORA, PROFA. MARÍA DELFINA VEIRAVÉ; A UNIVEFtSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, DORAVANTE DENOMINADA "UABC",
REPRESENTADA POR SEU REITOR, DR. JUAN MANUEL OCTGLIEDA HERNÁNDEZ; A
UNIVERS1DAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, Unidade IZTAPALAPA, MÉXICO,
DORAVANTE DENOMINADA "uAm-r, REPRESENTADA POR SEU REITOR DE UNIDADE,
M1RO. RODRIGO DÍAZ CRUZ; A UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA„ CHILE,
DORAVANTE DENOMINADA "UF'RO", REPRESENTADA POR SEU REITOR ME. SERGIO
BRAVO ESCOBAR, AS QUMS, EM FORMA CONJUNTA, SERÁO DENOMINADAS
"PARTES". DE ACORDO COM OS ANTECEDENTES, DECLARACÓES E CLÁUSULAS A
SEGUIR.

ANTECEDENTES

1	 Em 05 de outubro de 2017, iniciou-se a troca de mensagens cletr'ónicas a partir da
Universidad de Sonora, para convidar pesquisadores das instituicóes supracitadas
com a finalidade de dialogar e projetar a celebracáo de um convénio
interinstitucional que sirva de marco para impulsionar o projeto denominado -Rede
de Investignáo e Cooperacáo Interinstitucional sobre Diversidade Linguística"
("RICIDIL").

- 1:5N J•	 continente americano, difundir e impulsionar temas relacionados com a língua e a
i Astrikoc : cultura desses sistemas linguísticos, além de aportar elçmentos para gerary

2	 0 objetivo geral da "RICIDIL" é compartilhar conhecimentos. recursos hurnanos,
tecnologia, estimular projetos de pesquisa sobre a diversidade linguística do
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regulamentaebes em nível local, regional, nacional e intemacional a favor da
diversidade linguística e estimular a formaeáo de recursos humanos em nível de pós-
graduaeáo (doutorado e mestrado) para apoiar projetos conjuntos nas áreas dos
estudoslinguísticos.

3	 Devido á releváncia do projeto. acordou-se que a RICIDIL se defina como uma
iniciativa académica deste grupo de instituieóes e de seus respectivos académicos e
pesquisadores, e que dessa rede derivem diversas atividades, as quais possam
propiciar a realizaflo de convénios e acordos específicos com outras instituieóes
tanto públicas como privadas.

4	 Entre outubro de 2017 e mareo de 2018. a Universidad de Sonora iniciou e realizou
a consulta deste projeto, por meio de mensagens eletrónicas, junto a representantes
académicos e responsáveis das universidades envolvidas Nessas mensagens, foi
compartilhada uma minuta do convénio interinstitucional que tem como objetivo a
criaeáo de uma Rede Académica Interinstitucional, denominada RICIDIL. Essa rede
tem como meta principal impulsionar o trabalho de pesquisa linguística, a
colaboraeáo e vinculaeáo interinstitucional, o compromisso social, a mobilidade de
pesquisadores e estudantes, entre outros.

5	 Com o objetivo de formalizar a relaeáo e Ihe dar sustentaeáo legal. as PARTES
concordam em assinar este acordo geral de colaboraeáo académica em torno do
projeto RICIDIL.

DECLARACOES

1. DA UNIVERSIDAD DE SONORA (UNISON)

A UNISON declara que, conforme o artigo quarto de sua Lei Orgánica publicada no
Boletim Oficial do Govemo do estado de Sonora, no dia 26 de novembro de 1991, a
Universidade de Sonora é uma instituieáo autónoma de servieo público, com
personalidade jurídica e capacidade para autogerir-se, elaborar seus próprios estatutos,
regulamentos e demais aspectos normativos, assim como adquirir e administrar seus
próprios bens e recursos.

Que os artigos quinto e sexto da Lei Orgá'nica vigente indicam seus objetivos, entre os
quais se encontram: organiz_ar, realizar e desenvolver a pesquisa humanística, científica
e tecnológica, tendo em conta as condieóes e requisitos de suas funeóes essenciais cm
consonáncia com o desenvolvimento científico e tecnológico da época.

111. Que seu Reitor, DR. ENRIQUE FERNANDO VELÁZQUEZ CONTRERAS, tem a
permissáo de celebrar este tipo de Bases Gerais de Colaboraeáo Académica, de acordo
com o previsto nos artigos 23 e 25 da mencionada Lei Orgánica e 23 do Estatuto Geral
da Universidad de Sonora.
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IV. Que, para efeitos destas Bases Gerais de Colaboracáo Académica, informa como seu
domicílio legal o seguinte endereco: Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas
Johnson, código postal 83000 da cidade de Hermosillo, Sonora, México.

DE FUNDACÁO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB)

I. A Fundacáo Universidade de Brasília, instituicáo federal de ensino superior, fundacáo
pública, criada pela Lei n° 3.998. de 15/12/1961 e instituída pelo Decreto n° 500, de
15/01/1962. inscrita no CNPJ sob n° 00.038.174/0001-43, conta com personalidade
jurídica e capacidade para autogerir-se, elaborar seus próprios estatutos, regulamentos e
demais aspectos normativos, assim como adquirir e administrar seus próprios bens e
recursos.

11. Que sua Reitora, DRA. MÁRCIA ABRAHÁO MOURA, brasileira, residente e
domiciliada em Brasília- DF, portadora do CPF n.° 334.590.531-00 e do Documento de
Identidade n.° 960490/DF, tem a permissáo para celebrar este tipo de Bases Gerais de
Colaboracáo Académica, segundo o previsto no Decreto Presidencial de 21 de
novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da Uniáo em 22 de novembro de 2016,
sec. 2, pg. I .

III. Que, para efeitos destas Bases Gerais de Colaboracáo Académica, informa como seu
domicílio legal o seguinte endereco: Campus Universitário Darcy Ribeiro. Asa Norte,
CEP 70910-900, Brasília, DF, Brasil.

DA UNIVERSIDAD NACIONAL DE Ri0 NEGRO (UNRN)

A UNRN declara que, conforme o artigo 1 de seu Estatuto, aprovado pela Resolucáo do
Ministério da Educacáo da Nacáo N° 2195/2014 e modificado pelas Resolucóes ME N°
518/2015 e N° I34-E/2018, publicadas no Boletim Oficial da Nacáo N° 33.029, N°
33.091 e N° 33.804 nos dias 12 de dezembro de 2014, 17 de marco de 2015 e 1° de
fevereiro de 2018. a Universidad Nacional de Río Negro é uma entidade jurídica de
caráter público, com autonomia constitucional, institucional, académica e autarquia
económico-financeira, criada pela Lei Nacional N° 26.330. Tem seu papel ajustado ás
leis e regulamentaceres nacionais que Ihe sáo aplicáveis. A UNRN desenvolve suas acóes
sob o regime de autonomia e autarquia de acordo com a legislacáo vigente.

Que o artigo sétimo do Estatuto vigente informa seus objetivos, entre os quais se
encontrarn: desenvolver pesquisas científicas, tecnológicas e artísticas que conjuguem a
busca de novos conhecimentos com as necessidades regionais e nacionais, atendendo as
demandas do desenvolvimento sustentável da área de influéncia e do conjunto da
propondo soluOes para os problemas económicos e sociais do país, e estimular o estudo
de toda forma de cultura e conhecimento, priorizando as formas autóctones, nacionais e
latino-americanas e de conteúdo popular, acompanhando o processo de integracáo
regional, e organizar e promover a vinculacáo da Universidade com as instituicóes
culturais e científicas, sejam estatais ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
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Que seu Reitor. LIC. JUAN CARLOS DEL BELLO, tem a permissáo de celebrar este
tipo de Bases Gerais de Colaboragáo Académica, que auxiliem no melhor cumprimento
dos objetivos universitários, de acordo com o previsto no artigo 18 do Estatuto
mencionado.

Quc, para efeitos destas Bases Gerais de Colaboragáo Académica, informa como seu
domicílio legal o seguinte enderego: Belgrano 526, código postal 8500, cidade de
Viedma, Río Negro. Argentina.

4. DA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA (UNLPam)

A UNLPam declara que é uma entidade de direito público, autónoma e autárquica. que
tem como finalidades interpretar as necessidades da sociedade e dinamizar as mudangas
desta, assim como promover, difundir e preservar a cultura. Cumpre esse propósito em
contato direto e permanente com o pensamento universal e dedica particular atengáo aos
problemas regionais e nacionais.

Que, entre seus objetivos, estáo o de contribuir para o desenvolvimento da cultura, com
base em uma concepgáo humanista, mediante os estudos, a pesquisa científica e
tecnológica. e a criagáo artística. Difunde as ideias, os avangos da ciéncia e as
realizagóes artísticas por meio do ensino e dos diversos meios de comunicagáo dos
conhecimentos. Tem especialmente o propósito de formar pessoas democráticas.

111. Que seu Reitor, CPN OSCAR DANIEL ALPA (DN1 17.470.684), proclamado pela Ata
JEU no. 11/2018, tem a permissáo de celebrar este tipo de Bases Gerais de Colaborag'áo
Académica, de acordo com o previsto no artigo 94 do estatuto da UNLParn. e foi
autorizado pelo Conselho Superior a subscrever o presente Convénio mediante a
Res. N° 152-CS-18.

IV. Que, para efeitos destas Bases Gerais de Colaboragáo Académica, informa como seu
domicílio legal o seguinte enderego: Calle Coronel GiI 353,30 piso (L6300DUG), Santa
Rosa, La Pampa. Argentina.

5. DA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL N()RDESTE (UNNE)

I. A UNNE é uma entidade jurídica de direito público, criada para satisfazer as exigencias
de cultura superior nas provincias de Corrientes e Chaco, com sede principal e domicílio
legal na cidade de Corrientes por Decreto-Lei N°22.299 de 14 de dezembro de 1956.

,
V'/ 

C2S3 ab:artz al tiernpo

REVISióN JURIDICA

ABOGADO GEBE L

Tem por finalidade principal a geragáo e comunicagáo de conhecimentos do mais alto
nível, e a formagáo ética, cultural, técnica e profissional, contribuindo para a resolugáo
dos problemas e necessidades de toda ordem da regiát. para beneficio do ser humano e
da comunidade a que pertenece, em um clima de liberdade. justiga. igualdade e
solidariedade.
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111. Que sua Reitora, PROFA. MARÍA DELEINA VE1RAVÉ. tem a permissáo de celebrar
convénios aprovados ou Bases Gerais de Colaborayáo académica aprovados pelo
Conselho Superior, os quais ajudem a melhor cumprir os objetivos universitários, de
acordo com o previsto nos artigos 19 e 24 do Estatuto da Universidad Nacional del
Nordeste.

IV. Que, para efeitos destas Bases Gerais de Colaboracáo Académica, informa como seu
domicílio legal o seguinte endereco:

Universidade Nacional Del Nordeste
Rectorado: Av. 25 de mayo 868, código postal 3400, Corrientes, República Argentina.

DA UNIVERSIDAI) AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC)

I. A UABC declar-a que, conforme o artigo primeiro de sua Lei Orgánica. publicada no Jomal
Oficial do Estado de Etaja Califomia. em 28 de fevemiro de 1957. é uma instituicao de
servico público, descentralizada da aciministrayáo do Estado. com plena personalidade
jurídica.

11. Que, conforme o supracitado artigo primeiro de sua Lei Orgánica, tcm como finalidades:
dar educaláo superior para formar profissionais, fomentar e levar a cabo pesquisas
científicas e difundir os beneficios da cultura.

Que seu Reitor, DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ, é seu representante
legal, de acordo com o artigo 25 de sua Lei Orgánica, e tem a perrnissáo de celebrar o
presente acordo.

IV. Que, para efeitos destas Bases Gerais de Colaboracáo Académica, informa como seu
domicílio legal o seguinte endereco: Avenida Álvaro Obregón y Julián Carrillo sin
ntirnero, Colonia Nueva, Código postal 21100, Mexicali. Etaja Califomia. México

DA UNIVEFtSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, UNIDADE IZTAPALAPA
(UAM-I)

I. Que é uma universidade pública e autónoma, criada como organismo descentralizado do
Estado, com endereco postal 21100 4 personalidade jurídica e patrimánio próprio, segundo
sua Lei Orgánica decretada pelo Congresso da Uniáo dos Estados Unidos Mexicanos e
publicada no Diário Oficial da Foleracáo em 17 de dezembro de 1973.

Que, de acordo com o definido no artigo segundo da sua Lci Orgánica, tem por objeto
social:

a) Promover educacáo superior em nível de graduaccio, mestrado e doutorado. além de
cursos de atualizacao c especializacáo em suas moclalidades escolar e extraescolar, para
que a formacáo de profissionais • ponda ás necessidades da sociedade;
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Organizar e desenvolver atividades de pesquisa humanística e científica, em atenean,
primordialmente, aos problemas nacionais e em relanáo ás condieties do
desenvolvimento histórico; e

Preservar e difundir a cultura.

Que, para cumprir com suas finalidades, foi desmembrada em unidades universitárias, a
fim de promover sua descentralizanao funcional e administrativa; entre essas unidades, se
encontra a Unidade Iztapalapa.

Que, de acordo com o previsto nos artigos 15 e 16, inciso IV de sua Lei Orgánica e 36 do
Regimento Orgánico, seu representante legal é o Reitor Geral. Dr. F.duardo Abel Peñalosa
Castro, pelo que dispóc da faculdade de outorgar, substitur e revogar poderes.

Que, com anuéncia expressa do Reitor Geral, o Reitor da Unidade Iztapalapa, MTRO.
RODRIGO DÍAZ CRUZ, está autorizado a celebrar este tipo de convénio, segundo consta
em testemunho da proeuraeáo número 67,231, livro 1233, de 14 de fevereiro de 2018.
outorgada perante a fé do Lic. Francisco Jacobo Sevillano González, Notário Público
número 32, de Ciudad de México.

Que seu domicílio legal é:

Prolongación Canal de Miramontes Número 3855
Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios
Delegación Tlalpan
Código Postal 14387
Ciudad de México

VII. Que seu domicílio para efeitos do presente convénio é:

Avenida San Rafael Atlixco Número 186
Colonia Vicentina
Delegación Iztapalapa
Código Postal 09340
Ciudad de México

8. DA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (UFRA)

I. A Universidad de La Frontera é uma corporaláo de direito público, chilena, autónoma,
com património próprio, criada pelo D.F.L de Educaeáo no. 17 de 1981.

11. A Universidad de La Frontera é uma instituican de Educaeáo Superior, dedicada ao ensino
e cultivo superior das artes, das letras e das ciéncias, socialmente responsável que tem
como missáo contribuir para o desenvolvimento do Chile e dos habitantes da regiáo e do
país mediante a geraeáo e transmissáo de conhecimento, a formaláo de profissionais e pós-

6
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gaduados, o cultivo das artes c da cultura. Para isso, assume o compromisso com a
qualidade e a inovacao. com pleno respeito pelas pessoas.o entomo e a diversidade cultural
para a construcao de uma sociedade mais justa e democrática.

Para atingir seus objetivos acima indicados, a universidade poderá celebrar qualquer tipo
de contrato com o pmpósito de promover seus fins e objetivos, respeitando a legislacáo
vigente.

Que, para a assinatura e efeitos do presente convénio de aioperacao, cstá representada por
seu Reitor, o SR. SERGIO BRAVO ESCOBAR, representante legal da UFRO segundo
D.S. no. 296 de 2014 do Ministério da Educacao.

V. Declara que scu domicílio legal é Avenida Francisco Salazar N° 01145, Temuco — Chile.

As PARTES deelaram, por mcio de seus representantes legais,

1. Que estáo de acordo em celebrar as presentes Bases Gerais de Colaboracáo Académica
para levar a cabo a conformayáo da "Rede de Investigaláo e Cooperacáo
Interinstitucional sobrc Diversidade Linguistica" (RICIDIL).

Que estáo de acordo em subscrever as presentes Bases Gerais de Colaboracáo
Académica em consonáncia com a personalidade jurídica e possibilidades que possuem,
desde que elas náo tenham sido revogadas nem limitadas de mancira alguma.

Que reconhecem. mutuamente. sua personalidade jurídica c a de seus representantes
legais. manifestando que, na assinatura do presente documento, náo existe erro. dolo,
má-fé e nenhum outro vício que afete o consentimento.

IV. Que a assinatura das presentes Bases Gerais de Colabordyáo Académica e os
compromisos contrdídos nelas sáo produto de sua boa-fé, pelos quais realizaráo todas
as acáes necessárias para seu devido cumprimento; no caso de surgir alguma
discrepáncia sobre sua interpretact. esta será resolvida de comum acordo.

CLÁUSULAS

I'RIMEIRA. OBJETO
As presentes Bases Gerais de Colaboracáo Académica tém por objeto estabelecer ayks e mecanismos
de colaboragáo entre as PARTES para levar a cabo diversas linhas de trabalho em tomo da -Rede de
tivestigacao e Cooperayáo Interinstitucional sobre Diversidade Linguística" (RICIDIL), as quais se
definem dentro do objetivo geral da RICIDIL. indicado nos antecedentes destas bases de colaboracáo
e que tém os seguintes princípios guias:

L.41
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Intercámbio de informacáo entre os responsáveis de trdbalhos de pesquisa;
Elaboracáo de programas de pesquisa:
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Intercá'mbio de equipamentos e de material bibliográfico;
Intercámbio de experiéncias e de informay5es pedagógicas;
Intercámbio de recursos de ensino:
Intercámbio de professores. estudantes, especialistas e, caso preveja alguma
universidade, de técnicos administrativos;

Presenea recíproca em eventuais debates, conferéncias ou simpósios de interesse mútuo; e
Promover a publicaláo e transferéncia de resultados de pesquisa.

SEGUNDA. COMPROM1SSOS DAS PARTES
Para o cumprimento do objeto das presentes Bases Gerais de Colaboraeáo Académica, as PARTES
concordam que os programas de trabalho que se estabeleeam deveráo responder aos objetivos previstos
na cláusula primeira. Para isso, cada programa deverá incluir:

Objetivo
Tarefas a desenvolver
Calendário de atividades
Custos
Responsáveis dos prog-amas
Vigéncia
Jurisdiyáo
Lugar onde se desenvolveráo as atividades
Fontes e formas de financiamento
Compromissos especificos em matéria de propriedadc intelectual

k. 0 que mais acordarem as partes

TERCEIRA. BASES DE COLABORACÁO ESPECÍFICAS
As PARTES manifestun que os prognunas de trabalho que sejam acordados por escrito poderao ser
elevados á categoria de "Bases Específicas de Colaboraláo" e seráo considerados como parte integrante
das presentes Bases Gerais de Colaboraeáo Académica.

As declarae3es e cláusulas do presente acordo seráo entendidas como aplicáveis ás Bases Específicas
de Colaboraeáo, salvo estipulaeáo em contrário.

QUARTA. COM1TÉ OPERACIONAL
Para o adequado desenvolvimento das atividades a que se referem o presente instrumento. as PARTES
integrarao o Cornité Operacional. o qual será formado pelos responsáveis de cada uma das PARTES:

PELA UNIVERSIDAD DE SONORA, Dra. Arrninda (ivadalupe García de León Peñúñuri e/ou Dra.
Zarina Estrada Fernández

PELA FUNDACÁO UNIVERSIDADE DE BRASÍL1A. 1)r. Dioney Moreira (iomes ou Dra.
II- Walkítia Neiva Paiva

PELA UNIVERSIDAD NACIONAI, DE RÍO NEGRO, Lic. Juan Carlos del Bello

1/1
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PELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA. Dra. Alejandra Regúnaga
PELA UNIVERSIDAD NACIONAI. DEL NORDESTE. Dra. Marisa Censabella

PELA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, Dr. Juan Manuel Ocegueda
Hemández y/o Dra. Rosío Molina Landeros

PELA UNIVERSIDAI) AUTÓNOMA METROPOLITANA, IZTAPALAPA. Dr. Armartdo Mora
Bustos dou Dra Alejandra Capistrán

PELA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, Dr. Aldo Olate Vinet

0 Comité Operacional terá as seguintes fungóes:

determinar e aprovar as aeóes ou atividades exequíveis de acordo com o estabelecido nos
programas de trabalho;
coordenar a execueáo das ayóes ou atividades para o desenvolvimento do objeto das
presentes Bases (ierais de Colaboraeáo Académica;
dar seguimento ao cumprimento do objeto deste instrtunento e infbnnar por cscrito as aeóes
levadas a cabo a cada uma das instituieóes que represente; e
as demais funeks que scjam aconiadas por escrito.

Para levar a efeito essas funeóes, os membms do Comité Operacional poderáo celebrar reunióes de
trdbalho, estabelecendo-se os mecanismos de comunicaláo c interaeáo, e demais acóes a emprender
como parte do cumprimentodo presente instrumento. De cada reuniáo de trabalho resultará uma minuta
que servirá de apoio pard previsto no itern 2 (dois) desta cláusula.

QUINTA. TEMÁTICAS
0 grupo de investigaelo "RICIDII." será constituído pelo conjunto de pmfessores e pesquisadores
adscritos ás "PARTES". denur os quais será nomeado um coordenador temático pelo Comité
Opebacional com a inteneáo de que coordene a colaboraeáo nas pesquisas conjuntas, fommlando para
cacLa problemática identifirada um plano estratégico no qual se trabalhe para gerar como rrsultado
solueóes e maior conhecimento em algurna das temáticas listadas a seguir:

Diversidade linguística
Documentaeáo linguística
Interculturdlidade
Discurso
Contato entre linguas
Aspectos lexicográficos
Gramáticas coloniais
Aspectos fonéticos e prosódicos

Ç . Línguas minoritárias
10. Línguas amerindias       

-  
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Os coordenadores temáticos, por sua vez, serao coordenados pelos membros do Comité Operacionat
mencionado na Cláusula Quarta. Cada coordenador temático poderá formar seu próprio grupo de
pesquisa, cujos integrantes, organizacáo e compromissos frente á RICIDIL ficam sob sua
responsabilidade, assim como a responsabilidade de inforrnar, no tempo devido, a seu representante no
Comité Operacional a lista de integrantes, suas atividades e suas respectivas trocas caso ocorram. de
maneira imediata.

SEXTA. DO INTERCÁMBIO DE ESTUDANTES
As PARTES acordam que o número de estudantes participantes nos programas de intercá'rnbio será
deterrninado mediante aviso prévio. Cada universidade selecionará os estudantes de intercámbio. e
esses estudantes deveráo ser aprovados pela parte anfitriá. Os estudantes deveráo ter um bom
domínio da língua oficial do país sedc da universidade anfitria. 0 período de estudo será de um
período letivo ou de um ano académico. Os estudantes de intercámbio náo pagaráo pela
aprendizagem na universidade anfitriá. As universidades ofereceráo hospedagem para os estudantes
quando isso for possível, náo significando uma obrigacao.

SÉTIMA. DO INTERCÁMBIO DE PROFESSORES
As PARTES estáo de acordo e mani festam que o número de professores por ano que participe do
interc'ámbio será determinado conforme as necessidades e os fundos disponíveis na instituicáo em
que se encontra adscrito o professor participante e em conforrnidade com a legislacáo que estabeleca
cada uma das legislacties universitárias das instituicóes participantes. 0 professor de intercámbio
terá os mesmos direitos de utilizacáo das instalacóes que qualquer outro professor visitante.

OITAVA. FINANCIAMENTO
As PARTES estáo de acordo e manifestarn que o limite deste intereá.'mbio e apoio mútuo será
normatizado pela capacidade administrativa, económica e académica de cada urna das instituicóes.
Além disso. no caso de náo ser possível fornecer totalmente, em forma conjunta e equitativa, os apoios,
as PARTES buscarao — de maneira conjunta ou separada, ante outras instituicóes, instáncias
govemamentais ou organismos intemacionais — os recursos necessários para o desenvolvimento das
atividades materiais do presente acordo de colaboracáo.

Os custos dos apoios que náo tenharn sido objeto de especificacáo prévia seráo assumidos pela parte
que os omitiu em acordo cspecífico que corresponda. Os custos dos apoios e servicos extraordinários
seráo objeto de acordos específicos entre as partes.

A gestáo de fundos para o financiamento das atividades da RICIDIL deverá estar respaldada por
protocolos elaborados de acordo com as Cláusulas Primeira e Segunda. Nao se pcxlerá gerir fundos em
nome da RICIDIL sem a aprovacáo do Comité Operacional.

Se a gestáo de fundos implicar sua distribuicáo para duas ou mais instituiches, isso deverá ser
estipuladp, claramente, no protocolo de gestao. A distribuicáo em uma mesma instituicáo da qual
participafr dois ou mais coordenadores temáticos será responsabilidade do representante participante
do Com té Operacional da respectiva instituicáo, e isso deverá ser reportado ao pleno do Comité
Operaciclnal, sem que isso infrinja as disposicóes normativas de cada parte.



Em se tratando de um pmjeto elaborado por um ou mais coordenadores, a estratégia orcamentária e
adminis-trativa deverá ser informada ao comité operacional. A correta administraeáo dos fundos será
responsabilidade da instituigáo onde trabalha o coordenador temático responsável pelo projeto. Em
caso de oreamento náo executado, seráo seguidas as políticas institucionais das instáncia_s
financiadoras.

As instituicaes participantes que estejam administrando fundos para a RICIDIL. deveráo entregar uma
cópia dos relatórios financeiros antutis ao Cornité Operacional, o qual se encarregará de apresentar tun
informe geral anual da	 Qualquer uma das instituicóes participantes poderá solicitar
infOrmacáo sobre os fundos, a qualquer momento, solicitando-a por escrito com cópia ao Comité
Operacional em qualquer das áreas temáticas. ainda que náo exista pessoal da instituicáo envolvida no
mesmo.

NONA. RELACÁO LABORAL
As PARTES acordam que o pessoal selecionado por cada uma, para a realizaeáo do presente. será
de responsabilidade exclusiva daquela que o empregou, e que náo poderá interpretar-se, de maneira
alguma. como constitutivo de nenhum tipo de associacáo ou vínculo de caráter laboral entre as partes
e que a relacáo laboral se manterá, em todo momento. com  a instituiyáo contratante e seu pessoal
respectivo, inclusive nos casos de trahalhos realizados conjuntamente e que se desenvolvam nas
instalacóes ou com equipe de qualquer das instituicóes. Portanto, cada uma delas assurnirá sua
responsabilidade por este pcssoal e, em nenhum caso, seráo consideradas patróes solidários ou
substitutos, ficando isentas de toda responsabilidade em assuntos mlacionados com dito pessoal.
Deve a instituicáo que contratou o trabalhador manter em paz e a salvo a outra instituicáo em caso
de conflitos laborais provocados pelo pessoal da primeira.

DÉCIMA. DIREITOS DE AUTOR
No caso de os direitos de autor forem gerados em decorréncia da exmuy.áo des. tas Bases Gerais de
Colaboracáo Académica, a titularidade deles em seu aspecto patrimonial corresponderá á parte cujo
pessoal tenha realizado o trabalho que seja objeto de publicacáo, dando-se o devido reconhecimento
áqueles que tenham contribuído para a sua realiz.acáo. As PARTES concordarn que. sendo o caso, as
publicalóes de diversas categorias (artigos. livros, etc.) assim como as coproduÇóes e difusáo que se

fizerem cm decorrencia do presente ins-trumento se realizar'ao de comum acordo. Fica expressamente
entendido que as PARTES poderao utilizar. em suas tarefas académicas, os resultados obtidos a partir
das atividades amparadas pelo presente instrumento.

DÉCIMA PRIMEIRA. PROPRIEDADE INTELECTUAL
A propriedade intelectual oriunda dos trabalhos realizados, matéria deste instrumento, estará sujeita
ás disposicóes legais aplicáveis e a cada programa de trabalho que celebrem as PARTES,
n.-conhwendo a participacáo daqueles que tenham contribuído para sua realizacito.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDADE
As PARTES concordam em manter. sob estrita confidencialidade. toda informacáo de caráter técnico
e financeiro que se origine ou se intereambie a partir da execuláo do presente instrurnento. Caso se
falte com este oampromisso, os infratores se obrigam a pagar os danos e prejuízos que chegarem a
surgir. o que deiverá ser estipulado em cada Programa de Trabalho Específico que se realize.
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DÉCIMA TERCEIRA. AVISOS E NOTIFICACÓES
Todos os avisos e notificactóes relacionados com este acordo sc darao por escrito com o acusamento
de recebido nos domicilios indicados pelas partes na seQáo de declaraQbes do presente instrumento.

Caso qualquer das PARTES mude de domicílio. ela deverá notificar as outras partes. caso contrário
qualquer notificacáo realizada nos domicílios antes indicados scrá considerada c,omo efetivamente
realizada.

DÉC1MA QUARTA. VIGÉNCIA E TÉRMINO ANTECIPADO
Este instrumento terá uma vigéncia de cinco (05) anos a partir da data de sua assinatura pelas
PARTES.

Em caso de se pretender o seu término antecipado. as PARTES deveráo comunicar por escrito, com
30 (trinta) dias corridos de antecedéncia pard evitar prejuizos tanto a elas como a terceiros, assumindo-
se que as a93es já iniciadas tém de scr obrigatoriamente concluidas.

DÉCIMA QUINTA. CESSÁO DE DIREITOS E OBRIGACCIES
As PARTES náo poderáo ceder ou trdrismitir os direitos e as obrigalóes oriundos das presentes
Bases Gerais de Colabornáo Académica, salvo se houver a autorizaláo prévia e por escrito das
PARTES.

DÉCIMA SEXTA RESPONSABILIDADE CIVIL
Fica expressamente pactuado que as PARTES náo teráo responsabilidade civil por danos e prejuízos
advindos de situaláo fortuita ou forla maior, particularmente greves de professores e/ou servidores,
de modo, que uma vez superados esses eventos. seráo retomadas as atividades na forma e termos
que determinem as PARTES.

DÉCIMA SÉTIMA. MODIFICACCIES E ADITAMENTOS
As presentes Bases Gerais de Colabornáo Académica poderáo ser modificadas ou aditadas por
vontade das PARTES; tais modificaQbes ou aditamentos tomar-se-áo obrigeo da PARTES a partir
da data de sua assinatura.

DÉCIMA OITAVA. INTERPRETACÁO E JURISDICÁO
Este Instrumento é produto de boa-fé, em razáo do que os conflitos que, por ventura, surjam com
relaflo á sua interpretnao, forrnalizagáo e cumprimento seráo resolvidos por uma comissáo técnica
a scr nomeada pelas PARTES para tal caso; e, se persistir a controversia, cla será submetida á
jurisdiláo dos tribunais competentes da cidade de Ilermosillo, Sonora, México. assim como estará
submetida ás disposiQbes contidas na legislaÇáo e regulamentaQbes aplicáveis á matéria.

Lidas as presentes Bases Gerais de ColaboraÇáo Académica, cientes as PARTES do conteúdo e
aleance de cada uma de suas cláusulas e reconheeendo-se que. em sua celebraláo, náo existe dolo.
ma-fé. ou qualquer outro motivo que vicie seu consentimento. no dia 31 de Maio de 2018 as assinam.
tendo as oito cópias assinadas igual conteúdo e validade em espanhol c cm portugués. Em caso de
dificuldade de interpretaflo, prevalecerá a versáo em espanhol.
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