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Acordo ele cooperação acadêmica e científica entre a Universi JaC1G Federal (c São
Carlos (Brasil) e a Universidade de Surrey ( ceino Unir o)

A Universidade Federal de São Carlos, com sede no compus São Carlos, na Rodovia
Washington Luís, km 235, em São Carlos (SP), Brasil, r(;fJresent~lC..ianeste ato ;Jor ':;1I3

reitora, Prof." Ora Wanda Aparecida Machado Hoffrnaru., r:; a Uruversidaue de SWT2:/
incorporada pela Carta Régia e cuja sede está em Stóge Híl;, en Cuiluford, 10 condado ae
Surrey, GU2 7XH, Reino Unido, neste ato representada PO! se. reitor e vice-pres.cen.e
executivo, Prof. Michael Kearney; cientes de que é cooperação entre as instituições
promoverá o desenvolvimento de pesquisas e outras atividades acadêrr ico-cienthicas e
culturais, decidem celebrar este acordo de cooperação, que será regido pelos termos e
condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PROPÓSITO
A Universidade Federal de São Carlos e a Universic ado de S'.!fcey concordar» 2;11

promover cooperação acadêmica e científica entre elas, ern áreas (,ç i,lle(2';~e con IL! I1 c
que pode incluir:

1. Intercâmbio de professores e de pesquisadores:
2, Desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa, corno o projeto IVlétoaos Evolutivos
Multiobjetivos para Classificação Hierárquica e Mul .rrótulo ~ I3r Anexos 1 e I);
3, Coorganização de eventos acadêmico-científicos e culturais:
4, Intercâmbio de informações e publicações acadêmicas.

Parágrafo único. Exceto pela C!áusula Sétima, este acordo 11f:íe; pfé:ÍeneJé' criar ob, :",<lç6e:;
juridicamente vinculativas entre a Universidade Federal de SÊlO Carlos o : Universil.:,ue c:e
Surrey.

CL.:\USULA S:':GUi'.!OA -- l"J~p~elVlél\ 1. çj~.~)
Qualquer forma específica de cooperação a ser implernenlaoa no ârilbiki oeste :.lUICO

deve ser governada pelos regulamentos das duas partes, está ujei a a acordos íouuais
institucionais e programas que tenham sido aprovados antecipadamente pelos coleqiacos
competentes nas duas instituições, no formato apresentaoo no Anexo 1, e aeper ,~j,,; C.3

disponibilidade de f,?CUrSOS financeiros.

CLÁUSUl_A TEI~Cf.!Ej-\ -. Flf'J,!\i'~CIA!v!E!' TO
Cada instituição deve envidar esforços I(;',é:ni.':i: fUI1cJOS :)r(\.'c;'ji,~!'leS dEc' !C,ll.l'S

internas ou externas, ;) um de tornar fJos<;í\ei a I ea.iz açáo dos lJi'ugl'CiIiW:; c e COO;JCi ::::çC:J.
Nenhuma qara.uia de disponibilidade de fUi ocs será íornecida pelas partes

CLÁUSULA QUARTA - EXIGÊl cixs
Professores, pesquisadores e estudantes que oarticiparem c1JS proljr2!"nas de coo:.".,:(u,:50
nos termos deste acordo seguirão as exíqencics ~i8 Irl!:gr:.(,;:ic, UO ['::2:5 da institurçào :"',liitri2,
e deverão contratar seçuro internacional de CODG([ur8 mécico-hospitalar, comra c!C,,,i2fili'::S
pessoais e de repatriação para toda a SU8 respectiva ~)('jm!~: Iene:;) no exterior.

CL.f\lJSU',.A OLJiNT k - DIREITOS OC ~.if{OPf(!i.:cjl"d.JE If'.l: •..EC'í vi:'" ~
Cada parte deverá possuir a propriedade intelectual (1-)1) qi.e for geradé: :Jv, SG,.S

respectivos corpos docente, estudantil e de agentes no uesenvcrvimento dos :~roj.::t,)S



mutuamente convencionados pelas partes. Considerando ~L1e este acordo é relevante i 8(,::
o avanço da ciência e para a geração do conhecimento, as partes concordam em 10 'I H;;Cél

licenças mútuas não onerosas para a utilização da PI para fins não comerciais Ile::3

atividades acadêmicas das instituições.
Caso as duas partes sejam responsáveis pela \:Ieração conjunta ae PI, a propr.edaoe
dessa PI será compartilhada de acordo com a contribuição na invenção feita por cs ela IIIn
das partes, em observância às respectivas legislações nacionais aplicáveis, às convenções
internacionais em vigor sobre a matéria e, quando for o caso, também à política para PI ca
instituição responsável pelo financiamento ae sua equipe. Se essa PI for passi e de
exploração comercial, nenhuma das partes poderá explorá-Ia sem o consentimento da
outra e o fará em termos a serem definidos por meio de um acordo especifico escrito.

CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO
As partes devem publicar conjuntamente os resultados desta cooperação em ccnfcnnidade
com os procedimentos acadêmicos usuais e suas respectivas políticas sobre 3 matéria.

CLÁUSULA SÉTII\'IA - CO IFIDE 'CI."L!D.0..:..,E
Como parte da interlocução cooperativa entre a.:;; pa res, náo está descarto ela a hipótese de
que elas tenham de revelar informação confidencial uma à outra. As partes ccncorourn qu
a Cláusula Sexta estipula os termos e condições conforr ,'18 os qU8;S devem revelar e
devolver tal informação uma à outra.

Cada parte, a qualquer momento enquanto estiver vigente este acordo e por um prazo de 2
(dois) anos a após sua resolução, deve manter SOl) rcgirn:; le confidencialidace c:l,:,."qdcf
informação confidencial (a qual para os fins desta cláusul ceve ser entendica Cl)J!:O

informação marcada como "Confidencial" que é ivulqada à outra parte) recebida ds outra
par e. Tal inforrr açã o confidencial não p de se: revelada a rercelros. a não ser a
funcionários que necessitem conhecê-Ias pará o propósito de executar suas at. ibuições ou
nas hipóteses previstas na lei britânica Ato de Liberdade de Informação ou qualquer ou ro
legislação similar, sem o consentimento do proprietário da .nformaçào conüdencial.

Após o encerramento deste acordo por qualquer razão que seja, as partes devem devolver
toda informação confidencial a seu respectivo proprietário.

CLÁUSULA O TAVA - VIGE I IA
O presente acordo vigorará por cinco anos a panir da data oe sua assinau.ra por arnoas ..s
partes. Findo esse prazo, o acordo poderá S2: rene. 2;':0 C':X: :J conco.uáncia pcr escrin. ')2

arnbas as partes, mediante a celebração de novo acordo.

CLÁUSULA NONA - TERMOS ADITIVOS
Quaisquer modificações nos termos deste acordo devem se! efetuads.s por meio c:,' ter. i .o
adilivo devidamente acord cio entre as partes siqnatar.as.

CLÁUSULA DÉCI A - COORDENAÇ,í,i,O
Como coordenadores deste acordo são desiçnadas as seguintes pessoas: pela
Universidade Federal de São Carlos, Prol. DI'. Ricardo Cerri, de se~1 Departamento UC

Computação; e, pela Universidade de Surrey, Dr. Yaocr.u .iin, iJ(uTeSSOI oe Illtcll~;;lC;'
Computacional.

CL 'USULA DÉCIMA PRIIVIEIHA - DE ! JNCIA
O presente acordo poderá ser denunciado a qualquer mcrue.uo, pOI quaiquer Ué,::; ~;:\,'l,'ê,

mediante comunicação expressa, com anteceuê: I";'"" I:iíni! ,1<'\08 CelHIJ e oitenta o.as. \....'é,srj

haja pendências, as partes definirão, med.arue termo de encerramento de ~COI co, s.s
responsabilidades pela conclusão de cada um cio' programas de trabau.o el"IJlviC!us



-'
sendo que as atividades em curso na ocasião deverão sér concluídas antes de se efetivar
o encerramento, assim como quaisquer outras lespoi1Sélbiliclau8s ou obriqações cab.veis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESOLUÇÃO DE CONH<OVÉr<SIAS
Para dirimir dúvidas que possam ser suscitadas na eXeCU(;20 ou na interpretação neste
acordo, as partes envidarão esforços na busca de urna so ução consensual. Não seno
possível, elas indicarão conjuntamente um terceiro pessoa física para atuar como
mediador.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente em duas .,.,iélS

idênticas em português e outras duas em inglê ,LI", ;:Jual l--:(.I <3 péira u.n só efeito.

São Carlos, Brazil

Prof." Ora Wand A e
H ffmann

Reitera
Universidade Federal de São Carlos

Prof. Dr. r"1ichaei Kearney
R;;ltl;r c •:,,:c-!J(csi 'cn e c .ec.n.v ....

U,l;vG(sicié:tciede ::)L.lfe~

Date: 02 MAR 2017 O: lê:



r----.---------------------r-, ~-é-to-d-ós-- EVÜ-ll-!tiV--os---!\Ill~-tio-bje--iv-os-·-pé\l al
Natureza/Título da cooperação

f--------------.-------I Classific, çãQIlierár9~~a e l'j1ultirrótulo 1

Responsável direto Universidade I

Federal de São Carlos Prof. Dr. Ricarclo Cerri I
II-~=--~-~r-~-~-n-s---::-áv-e-I:--d:-:-ir-e-t-o---U:--n--:-iv-e-r-s--:-id--:-a-d--:-e-_-d_--:-e-+j~p-r-O-~-D~~I._-\-,-3-0'-C fi ~ J in . -1

vJ~ ~ I

I N me: Prof.'; Ora
Assinatura representante
Universidade Fe eral de São Carlos Machado Hoff nann

vvanda - parecida

ANEXO 1 - Formato de apresentação de cooperação c\p~G;f ca a ser i • plemer j[él 1':"

I Função: reitora I

_________ 1 Data: __02 MAR 2017 ~
I

i

I
i I'!,)rne: Praf. Dr. lV1ich:::el f<e::rney
!
i Função: Reitor e více-ores.cen e execuiivo
I

'---- ---'-I_Datá: J~/5/_!l:- _~_. _

Assinatura representante
Universidade de Surrey



A EXO 2 - Projeto a ser desenvolvido em con]i nío

Ver projeto anexo.

\


