
 
 
 

Termo de Convênio que entre si celebram a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ITAJUBÁ, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA,  UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, , 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÁO JOÃO DEL REY, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, objetivando o 
fortalecimento da cooperação para o aperfeiçoamento do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da capacitação e 
qualificação dos corpos docente, técnico-administrativo 
em educação, propiciando o desenvolvimento conjunto 
das Instituições e a melhoria das condições para a 
formação dos alunos de graduação e de pós-graduação. 

 

    
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG), autarquia federal de ensino, criada pela Lei nº 

11.154/2005, com sede na cidade de Alfenas, Minas Gerais, na Rua Gabriel Monteiro da 

Silva, nº700, inscrita no CNPJ sob nº 17.879/859/0001-15, neste ato representada pelo 

Reitor, Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva;   a UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS –

(UFLA) ........................., UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI)............................, a 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  (UFOP) ...................................., 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÁO JOÃO DEL REY (UFSJ) ..............................................., 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) ..................................................... e 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) ..............................................................,   
considerando que  

a) as Universidades Federais de Alfenas (UNIFALMG), Itajubá (UNIFEI), Juiz de Fora 
(UFJF), Lavras (UFLA), Ouro Preto (UFOP), São João del-Rei (UFSJ) e Viçosa (UFV) 
apresentam características comuns e complementares que facilitam sua associação;  

b) além das parcerias já estabelecidas em projetos de ensino, pesquisa e extensão entre 
algumas destas Universidades, sua localização e proximidade geográfica também são 
fatores considerados preponderantes na indução desta iniciativa, por facilitar a 
implementação e a operacionalização de ações com vistas à maior integração de várias 
atividades acadêmicas e administrativas; 

c) as sete universidades oferecem cursos de qualidade, apresentando na graduação Índice 
Geral de Cursos (IGC) com valores entre  quatro e cinco, e cursos de pós-graduação 
muito bem avaliados pela CAPES, incluindo vários programas em nível internacional, 
com conceitos 6 e 7; 

d) o consórcio não fere a existência e a autonomia universitária, tratada no art. 207 da 
Constituição Federal e não propicia ingerência de uma instituição sobre outra;  

e) o consórcio representa um instrumento jurídico que possibilita a união de esforços na 
realização de objetivos comuns, sem permitir que as instituições percam a identidade 
jurídica individual e autonomia, cabendo a elas renunciar ao Consórcio a qualquer 
momento, respeitando-se os acordos estabelecidos; 

f) as universidades signatárias contam com a experiência em 239 cursos de graduação, 
com mais de 13 mil vagas anualmente, oferecidos a mais de 50 mil estudantes 
matriculados na graduação presencial. Na pós-graduação, oferece 145 programas, 
sendo quatro com conceito 7, máximo definido pela CAPES, quatro com conceito 6 e 20 
com conceito 5, todos considerados de excelência. São mais de 3 mil estudantes de 

 
 

 

 



mestrado e 1.700 de doutorado. Juntas, essas Universidades apresentam mais de 50 mil 
citações na rede ISI Web of Knowledge. 
Para manter a excelência em ensino, pesquisa e extensão, as Universidades signatárias 
reúnem 4.390 docentes e 5.968 servidores técnico-administrativos em educação;  

g) pelo que dispõe o art. 48 do Decreto Federal n.º 93.872/86, os serviços de interesse 
recíproco dos órgãos e entidades da Administração Federal e de outras entidades 
públicas ou organizações particulares poderão ser executados sob o regime de mútua 
cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste; 

 
 é que celebram o presente convênio e que o fazem pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
 

Cláusula Primeira 
 
   As instituições de ensino superior signatárias do presente convênio ajustam, 
entre si, acordo pelo qual se comprometem ao estabelecimento de maior complementariedade 
de ações e o fortalecimento da cooperação, propiciando a integração acadêmica nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão, maior eficiência na captação e aplicação de recursos, parcerias 
para atuação nas áreas de inovação, de novas tecnologias e em outras áreas estratégicas, 
visando ao desenvolvimento institucional e à capacidade de apresentar propostas para a 
solução de problemas sociais local, regional e nacional.  
   O presente estabelecimento de cooperação denomina-se Consórcio, sendo 
preservada a existência, a autonomia e a singularidade de cada Universidade partícipe.  
    

 

Cláusula Segunda 
   Para concretização do presente convênio, as iniciativas consubstanciadas em 
projetos específicos e pormenorizados serão apreciadas por todas as instituições quanto à 
possibilidade e a conveniência de sua execução e reguladas por termos de cooperação.  
 
 

Cláusula Terceira 
      As ações a serem desenvolvidas pelo Consórcio são as seguintes:  

1. Estabelecer procedimentos integrados de planejamento e gestão. 
2. Criar mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de práticas bem 
3. sucedidas de gestão da comunicação institucional. 
4. Estabelecer estratégicas para Produzir Mídias de modo unificado e compartilhado, 

reduzindo sobreposição de trabalho e desperdício de recursos. 
5. Estabelecer políticas integradas de Tecnologia de Informação (TI). 
6. Desenvolver modelo de integração de bases de dados das Universidades 
7. consorciadas, aplicáveis a objetos de interesse comum. 
8. Desenvolver modelo de integração das bibliotecas das Universidades consorciadas. 
9. Participar da criação e do fortalecimento de Sistemas Locais e Territorial de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. 
10. Criar mecanismos de suporte às ações consorciadas direcionadas para o 

fortalecimento dos Pólos de Excelência e dos Arranjos Produtivos Locais e 
Regionais do Território. 

11. Unificar as ações e fortalecer os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) no sentido de 
intensificar a proteção da propriedade intelectual gerada endógena e exogenamente às 
IFES que compõem o consórcio. 

12. Criar procedimentos compartilhados de recrutamento, seleção e capacitação de pessoal 
e de mobilidade de servidores no âmbito das Universidades consorciadas. 

13. Criar procedimentos compartilhados de avaliação de desempenho, capacitação, 
qualificação e dimensionamento de pessoal. 



14. Implantar programas compartilhados de assistência à saúde e qualidade de vida dos 
servidores. 

15. Implantar programas para promoção e melhoria da qualidade nas escolas de 
Ensino Médio das Universidades consorciadas ou por elas apoiadas. 

16. Estabelecer mecanismos de compartilhamento de práticas bem sucedidas de 
planejamento, execução e gestão do Ensino Médio. 

17. Implantar Programa de Mobilidade Consorciada de discentes, docentes e técnicos 
administrativos, com a implementação de bolsas. 

18. Criar banco de vagas ociosas para a transferência preferencial dos estudantes das 
Universidades consorciadas. 

19. Desenvolver sistema gerenciador de matrícula dos estudantes em mobilidade 
consorciada. 

20. Criar Núcleo de Estudos Pedagógicos, para discussão de metodologias de ensino, 
avaliação da aprendizagem, desenhos curriculares, retenção e evasão, sistema de 
avaliação da graduação, normas e controle acadêmico. 

21. Uniformizar os processos de seleção para a graduação nas Universidades consorciadas. 
22. Criar cursos consorciados de graduação, de pós-graduação e de formação continuada 

em áreas estratégicas para o País. 
23. Criar Centro de Estudos Avançados visando à integração, ao fortalecimento e à 

expansão da pesquisa e da pós-graduação. 
24. Estabelecer política de inserção internacional. 
25. Implementar mecanismos de cooperação entre os programas de pós-graduação das 

Universidades consorciadas, visando ao fortalecimento, à consolidação e à excelência. 
26. Estabelecer políticas e práticas acadêmicas que contribuam para a formação 

complementar do corpo discente. 
27. Prospectar ações de educação continuada em áreas estratégicas para o País. 
28. Desenvolver projetos e formação de núcleos de estudos prioritariamente nas áreas de 

nanotecnologia, bioenergia, biodiversidade, meio ambiente, sustentabilidade, saúde, 
educação, biotecnologia e fármacos. 

29. Criar centros de pesquisa em áreas estratégicas, com possibilidade de localização 
diferente daquela onde se localizam as Universidades consorciadas. 

30. Consolidar redes de pesquisa temáticas e infraestrutura de laboratórios. 
31. Promover a indução de programas de pesquisa, inovação tecnológica e 

empreendedorismo a partir da avaliação de demandas das consorciadas. 
32. Viabilizar a movimentação de pesquisadores e estudantes envolvidos nos programas de 

pesquisa e de Iniciação Científica nas consorciadas. 
33. Realizar eventos de pesquisa e inovação com a participação das consorciadas. 
34. Realizar Simpósios de Integração Acadêmica entre as consorciadas. 
35. Promover a inserção internacional do Consórcio por meio de acordos de cooperação. 
36. Institucionalizar a concessão de bolsas, viabilizando a mobilidade de servidores docentes 

e técnico-administrativos e a contratação de pesquisadores para atuação em projetos de 
interesse do Consórcio. 

37. Estabelecer mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de práticas bem 
sucedidas de planejamento e gestão de atividades de extensão, cultura e desporto, com 
inclusão social. 

38. Instituir o Programa Corredor Cultural. 
39. Instituir o Programa de Sustentabilidade e Meio Ambiente para o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, utilização de energias alternativas, reciclagem e 
gestão de resíduos, qualificação de pessoas, dentre outros, em parcerias com outras 
organizações. 

40. Criar Programas de Extensão em consonância com Políticas Públicas. 
41. Estabelecer parcerias com órgãos públicos e privados para viabilizar recursos para 

programas e projetos de extensão e cultura. 
42. Desenvolver programas voltados para a inclusão social e acessibilidade. 



43. Viabilizar a movimentação de servidores docentes e técnico-administrativos e de 
discentes envolvidos nos programas de extensão das Universidades consorciadas. 

44. Implantar programa de bolsa para discentes envolvidos em atividades culturais e 
desporto das Universidades consorciadas. 

45. Realizar, anualmente, evento do desporto universitário entre as Universidades 
consorciadas. 

46. Desenvolver programas e ações consorciadas de interação Universidade-Setor 
Empresarial. 

47. Promover o fortalecimento de estágios em empresas. 
48. Estabelecer estruturas organizacionais equivalentes, entre as consorciadas, para a 

gestão da Assistência Estudantil. 
49. Disponibilizar meios de mobilidade para atendimento das demandas dos estudantes de 

graduação dos cursos presenciais das Universidades consorciadas. 
50. Assegurar aos estudantes atendidos pelo PNAES a manutenção dos benefícios quando 

estiverem em mobilidade, além daqueles oferecidos pela consorciada de destino. 
51. Padronizar as metodologias institucionais de avaliação socioeconômica (ASE). 
52. Instituir programa de acompanhamento de ingressos e egressos. 
53. Estabelecer mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de práticas bem 

sucedidas relacionadas à política de assistência estudantil. 
54. Promover a divulgação e a visibilidade internacional do Consórcio. 
55. Criar mecanismos de gestão da internacionalização do Consórcio. 
56. Estabelecer estruturas organizacionais equivalentes, entre as consorciadas, para a 

gestão das Relações Internacionais. 
57. Instituir procedimentos compartilhados de planejamento e gestão da cooperação 

internacional como mobilidade acadêmica, ofertas de cursos de pós-graduação em 
língua estrangeira, minicursos, eventos científicos e culturais e publicações. 

58. Criar programas para promoção e apoio ao intercâmbio internacional de discentes, 
docentes e técnicos administrativos. 

59. Estabelecer política de oferta compartilhada de cursos de graduação, pós-graduação e 
educação continuada na modalidade a distância. 

60.  Estabelecer mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de novas tecnologias 
e de práticas bem sucedidas de EAD. 

61.  Criar um Programa Consorciado de fortalecimento dos Pólos da UAB no Território, 
visando, prioritariamente, a capacitação e a formação de  professores do Ensino Básico. 

62. Outras ações relacionadas ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, 
referendadas pelos partícipes.  

 
 

 

Cláusula Quarta 
   As instituições de ensino superior permitirão o intercâmbio de professores de 
graduação e pós-graduação, técnicos-administrativos em educação e de alunos de graduação e 
pós-graduação, visando à troca de informações e experiências, buscando constante 
aperfeiçoamento cultural, científico e, ainda, assessoramento por meio da realização de cursos, 
seminários e/ou outros eventos científicos. 

 

Cláusula Quinta 
   As universidades partícipes realizarão as ações elencadas que deverão ser 
propostas em ajustes específicos e pormenorizados, descrevendo os aspectos científicos, 
pedagógicos, culturais, bem como os recursos envolvidos. 

 

 

Cláusula Sexta 
   A estrutura administrativa do Consórcio será a seguinte:  



1. Conselho Diretor, composto pelos Reitores das Universidades consorciadas, cuja 
presidência será rotativa, sendo exercida pelo Reitor de uma das Universidades consorciadas 
pelo período de um ano. 

2. Secretaria Executiva, responsável por assistir o Conselho Diretor na implementação, 
supervisão e coordenação das atividades do Consórcio. O Secretário Executivo será nomeado 
pelo presidente do Conselho Diretor. 

3. Escritórios de representação e prospecção. 
4. O Conselho Diretor será assessorado por Comissões temáticas e por Grupos de 

Trabalho, com a participação de Pró-Reitores, Diretores e assessores, além de representantes 
dos segmentos docente, técnico-administrativo em educação e discente de graduação e de pós-
graduação, além de convidados externos às comunidades universitárias.  

 

  

Cláusula Sétima 
1. As atividades do Consórcio deverão ser financiadas por recursos especificamente a elas 

destinados, sem comprometer ou concorrer com o orçamento de cada Universidade 
consorciada. 

2. Se houver transferência de crédito entre os partícipes, deverá ser celebrado um termo de 
cooperação, conforme  o Decreto nº 6.619/2008, pois este é o instrumento por meio do 
qual é ajustada a transferência de crédito de órgão da administração pública federal 
direta, autarquia, fundação pública, ou empresa estatal dependente, para outro órgão ou 
entidade federal da mesma natureza.  

3. As universidades consorciadas se proporão a buscar conjuntamente recursos externos 
para o desenvolvimento das ações ora propostas. 

 
4. Os recursos orçamentários/financeiros provenientes de agências de fomento, dos 

Ministérios ou de outros financiadores serão entregues às universidades partícipes do 
projeto ou a uma delas que realizará a despesa ou fará a transferência de crédito para as 
outras participantes para a execução das despesas.   
 

4.1 A partícipe poderá, a seu critério, utilizar-se do apoio da fundação apoiadora, 
credenciada por seu órgão máximo de deliberação.  

 
5. As despesas serão realizadas mediante prévios procedimentos licitatórios, na forma da 

Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente às aquisições de bens e serviços pela 
Administração Pública.  

 

Cláusula Oitava 
   O direito de propriedade dos partícipes sobre os resultados das pesquisas 
desenvolvidas no âmbito do presente convênio deverá ser obrigatoriamente disciplinado em 
Termo específico.   
   O Termo específico deverá dispor sobre a quota parte de cada partícipe; a 
titularidade sobre as patentes a serem requeridas; a atribuição de responsabilidade pela 
obtenção da patente.  

A exploração dos resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 
presente convênio, patenteáveis ou não, não poderá ser realizada sem a regulamentação por 
meio de termo específico, que deverá disciplinar: no caso de exploração direta por uma das 
partícipes, os royalties devidos à outra partícipe; a possibilidade de exploração por meio de 
terceiros e a divisão dos royalties entre os partícipes e o ressarcimento dos dispêndios 
realizados com a obtenção da proteção de patentes.   

 
 

Cláusula Nona 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6619.htm#art1


   O presente convênio vigorará pelo prazo de cinco anos, podendo ser renovado 
por meio de termo aditivo, até o prazo máximo de dez anos. 

 

Cláusula Décima  
   O presente convênio poderá ser denunciado, por iniciativa de qualquer um dos 
partícipes, com uma antecedência mínima de noventa dias, mediante comunicação expressa da 
parte interessada, sendo assegurada a conclusão dos projetos em andamento. 
 
 

Cláusula Décima Primeira 
   Os bens adquiridos para o desenvolvimento das ações terão sua destinação 
estabelecida no projeto específico e no respectivo termo de cooperação.   
   Os bens imóveis cedidos por particulares ou pela União, Estados ou 
Municípios, para o desenvolvimento das ações serão recebidos e utilizados pelas partícipes em 
condomínio.   
 

 

Cláusula Décima Segunda 
   Fica eleito o Foro da Justiça Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias que possam originar-se deste convênio. 

 
    
 

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente, em sete vias de 
igual teor para que produza os efeitos nele contidos. 

 
                           Local ,         de                          de 2011. 

 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG 

Reitor: Prof. Dr. PAULO MÁRCIO DE FARIA E SILVA 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ -  UNIFEI 

Reitor: Prof. Dr. RENATO DE AQUINO FARIA NUNES 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 

Reitor: Prof. Dr. HENRIQUE DUQUE DE MIRANDA CHAVES FILHO 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA 

Reitor: Prof. Dr. ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 

Reitor: Prof. Dr. JOÃO LUIZ MARTINS 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI- UFSJ 

Reitor: Prof. Dr. HELVÉCIO LUIZ REIS 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV 

Reitora: Profª. Drª. NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES 
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