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PROTOCOLO  DE  INTENÇÕES  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
E  O  CENTRO  DE  INOVAÇÃO  PARA  A  EDUCAÇÃO
BRASILEIRA (CIEB)

PARTÍCIPES: 

UFAL         A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS,  inscrito no CNPJ/MPF sob o número
24.464.109/0001-48, com sede no Campus A. C. Simões, Avenida Lourival Melo
Mota, s/n, Tabuleiro do Mar�ns, Maceió-AL, neste ato  representada  pelo Prof.
JOSEALDO  TONHOLO,  nomeado(a)  pelo  Decreto  de  16  de  janeiro  de  2020,
publicado no DOU de 17 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº
1121401, RG n. 16.554.981 – IIRGD/SP e CPF n. 163.923.988-05, daqui por diante
designada UFAL;

CIEB         O  CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A  EDUCAÇÃO BRASILEIRA (CIEB),  inscrito  no
CNPJ/MPF sob o número 24.206.728/0001-32, com sede em São Paulo/SP, neste
ato  representada  por  Lúcia  Gomes  Vieira  Dellagnelo,   inscrita  no  CPF  sob  o  nº
593.613.879-87, conforme Ata de Assembleia Geral de cons�tuição realizada em
20 de outubro de 2015 (microfilmado sob nº 59530, 5º RCPJ da Capital de São
Paulo),  que  confere  ao  qualificado,  poderes  para  representá-lo  na  assinatura
deste Protocolo de Intenções.

As  partes  supra  iden�ficadas  resolvem  pactuar  o  presente  Protocolo  de
Intenções,  nos  termos  da  Lei  nº  8.666/1993  e  do  Parecer  Referencial  nº
001/2020/PROC/PFUFAL/PGF/AGU  e  com  as  disposições  con�das  nos  autos  do  processo
administra�vo nº 23065.012121/2021-43, mediante as cláusulas e condições adiante expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Protocolo de Intenções tem por objeto formalizar o interesse dos PARTÍCIPES em
conjugarem esforços no sen�do de promover a cooperação acadêmica entre as ins�tuições, em
áreas de mútuo interesse, por meio de:
1. intercâmbio de docentes e pesquisadores;
2. elaboração conjunta de projetos de pesquisa;
3. elaboração conjunta de projetos de desenvolvimento tecnológico;
4. elaboração conjunta de patentes;
5. organização conjunta de eventos cien�ficos e culturais;
6. intercâmbio de informações e publicações acadêmicas;
7. intercâmbio de estudantes;
8. intercâmbio de membros da equipe técnico-administra�va;
9. cursos e disciplinas compar�lhados.
10.  intercâmbio  de  conteúdos  e  compar�lhamento  de  infraestrutura  para  construção  e
disponibilização  de  tecnologias  educacionais  com  diferentes  propósitos  e  para  diferentes
públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES

Cons�tuem atribuições dos PARTÍCIPES, no âmbito deste Protocolo:

I  -  designar  responsável,  no âmbito  organizacional  de cada  PARTÍCIPE,  visando a  facilitar  a
coordenação e  a  execução das  a�vidades,  obje�vando dirimir  eventuais  dúvidas  ou prestar
informações relevantes ao fiel cumprimento da finalidade do presente Protocolo;
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II  -  levar,  imediatamente,  ao conhecimento do respec�vo PARTÍCIPE,  ato ou ocorrência que
interfiram no andamento das a�vidades decorrentes deste Protocolo, para adoção de medidas
cabíveis;
III  - fornecer as informações e orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e ao fiel
cumprimento  deste  PROTOCOLO  e  à  formalização  de  demais  instrumentos  necessários  à
execução das intenções aqui pactuadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO

A implementação das condições específicas para o atendimento dos obje�vos deste Protocolo
será realizada mediante prévia e oportuna formalização de instrumentos jurídicos específicos,
devidamente acompanhados dos competentes planos de trabalho, com a descrição de ações,
prazos de execução, responsabilidades financeiras e demais requisitos definidos em per�nente
documento legal acordado entre os Par�cipes.

Subcláusula  Única  -  Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  porventura  existentes  serão  dirimidos
mediante entendimentos entre os PARTÍCIPES.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS

O presente Protocolo de Intenções é celebrado a �tulo gratuito, não implicando compromissos
financeiros ou transferência de recursos entre os PARTÍCIPES e não gera direito a indenizações.

Subcláusula Primeira -  Os recursos necessários  ao desenvolvimento das ações objeto deste
instrumento serão estabelecidos pelos PARTÍCIPES em instrumentos próprios elaborados para
cada projeto,  mediante plano de trabalho e cronograma �sico-financeiro a  ser  apresentado
oportunamente, no qual deverá constar a discriminação dos valores financeiros.

Subcláusula Segunda - Cada ins�tuição deverá envidar todos os esforços para o levantamento
de fundos provenientes de fontes internas ou externas, a fim de tornar possível a realização dos
programas de cooperação.

Subcláusula  Terceira  -  As  finalidades  previstas  no  presente  Protocolo  de  Intenções não
implicam, sob nenhuma circunstância, em obrigações vinculantes. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente Protocolo entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 05
(cinco) anos, podendo ser denunciado a qualquer tempo pelos PARTÍCIPES, de forma isolada ou
conjunta, mediante no�ficação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem
prejuízo das obrigações e atribuições previstas em lei.

Subcláusula Primeira -  O presente instrumento poderá ser prorrogado, por acordo entre as
partes, mediante a celebração do competente Termo Adi�vo.

Subcláusula Segunda - A eventual denúncia deste PROTOCOLO não prejudicará a execução dos
serviços que tenham sido acordados mediante instrumento próprio, devendo ser desenvolvidas
normalmente, até o final, as a�vidades já iniciadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Acordo será providenciada pela  UFAL,  no Bole�m de Serviços da
Universidade, até o quinto dia ú�l do mês subsequente ao de sua assinatura, em conformidade
com o Parecer Referencial nº 001/2020/PROC/PFUFAL/PGF/AGU.
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Subcláusula Primeira -  As duas Partes publicarão em conjunto os resultados originados desta
cooperação, de acordo com a prá�ca acadêmica usual. No caso de publicação a ser feita por
uma das Partes, ela solicitará o consen�mento por escrito da outra Parte, com antecedência de
30 dias. Caso não ocorra o consen�mento no prazo es�pulado, entender-se-á como autorizada
a publicação

Subcláusula Segunda -  Ambas as Partes terão a liberdade de u�lizar quaisquer informações
cien�ficas e técnicas,  criadas ou transferidas durante as a�vidades acadêmicas colabora�vas
descritas  na  Cláusula  Primeira,  para  os  obje�vos  de  seus  projetos  de  pesquisa  e
desenvolvimento. Entretanto, qualquer u�lização pelas Partes de informações originadas das
experiências da outra Parte, com obje�vo de pesquisa e desenvolvimento, estará sujeita a um
convênio específico em separado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

As  adições  ou  alterações  em  qualquer  cláusula,  para  modificar  total  ou  parcialmente  este
Protocolo de Intenções mediante consen�mento mútuo, serão formalizadas através de Termo
Adi�vo, que passará a integrá-lo.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO

Para supervisionar e coordenar a execução do objeto do Acordo, pela UFAL e pelo CIEB, ficam
designados os gestores, conforme iden�ficação nesta cláusula, aos quais compe�rá dirimir as
dúvidas que surgirem na sua execução e de tudo darão ciência às respec�vas partes e emi�r
Relatório de Avaliação ao final da vigência.

Subcláusula  Primeira  -  Pela  UFAL  fica  designado  o  Dr.  Ig  Ibert  Bi�encourt  Santana  Pinto,
telefone de contato (82) 99301-1982, ig.ibert@ic.ufal.br. Pelo CIEB fica designada  a Dra. Lúcia
Gomes Vieira Dellagnelo, (11) 3031-7899, lucia@cieb.net.br.

CLÁUSULA NONA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Cada  Parte  deverá  possuir  sua  própria  Propriedade  Intelectual  (PI),  gerada  por  seu  corpo
docente,  estudan�l  e  de  agentes,  sob  este  Acordo  de  Cooperação.  Considerando que este
Acordo de Cooperação é relevante para o avanço da ciência e para a geração do conhecimento
e tecnologia, as partes concordam em fornecer licenças mútuas não onerosas para a u�lização
da PI para fins não comerciais nas a�vidades acadêmicas das ins�tuições.

Subcláusula Primeira -  Caso as duas Partes sejam responsáveis pela geração conjunta de PI, a
propriedade dessa PI será compar�lhada, de acordo com a contribuição na invenção feita por
cada uma das Partes, mediante a elaboração de um Convênio específico.

Subcláusula Segunda -  Se essa PI for passível de exploração comercial,  nenhuma das Partes
poderá explorá-la sem o consen�mento da outra e o fará em termos a serem definidos por
meio de um Convênio específico.

Subcláusula Terceira - Os direitos de propriedade intelectual e industrial de �tularidade de cada
um das Partes, desenvolvidos ou modificados durante a vigência deste Acordo, permanecerão
como propriedade individual da respec�va parte. 

Subcláusula Quarta - As Partes estabelecem que todas as metodologias, conceitos, ferramentas
e conteúdos desenvolvidos para a realização das a�vidades previstas no escopo desta parceria
são de licença aberta, sendo possível seu uso e distribuição pelas Partes e outros interessados,
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de acordo com o padrão Crea�ve Commons 4.0 “Atribuição – Não Comercial” (CC BY-NC 4.0).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária de Alagoas, com renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura se originarem da
execução do presente instrumento e que não possam ser solucionadas administra�vamente
pelas partes.

E  assim  estando  justas  e  acordadas,  as  partes,  por  seus  representantes  legais,  assinam  o
presente  instrumento  em  02 (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma e  para  um só  efeito,  para
publicação e execução, juntamente com as testemunhas que igualmente subscrevem.

Maceió-AL,  ___ de ___________ de 2021

Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo

Diretora presidente do CIEB

Renata de Cassia Fonseca Gonçalves
Procuradora do CIEB

Josealdo Tonholo
Reitor da UFAL

Testemunhas:

___________________________
CPF/MF Nº:

_____________________________
CPF/MF Nº:
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