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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE 0
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA E
ILSC EDUCATION GROUP

0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
(IFSC), corn sede na Rua 14 de Julho, 150, Florianopolis/Santa Catarina, 88075-010, Brasil,
inscrito no CNPJ sob o n° 11.402.887/0001-60, representado pelo seu Reitor, Professor Dr.
Mauricio Gariba Junior, Servidor Publico Federal, nomeado pelo Decreto Presidencial de

09 de Agosto de 2021, publicado no Diario Oficial da Uniao de 10 de agosto de 2021 - Edi?ao
150, Se^ao 1, adiante designado par IFSC,

0 ILSC EDUCATION GROUP (ILSC), corn sede na Avenida University, 443, terceiro andar,
Ontario, M5G 2H6, Canada, neste ato, representado par seu diretor Ali Noori, adiante

designado par ILSC,
concordam em assinar o presents Memoranda de Entendimento, em conformidade corn a
legisla^ao vigente nos seus respetivos pafses e normas de direito internacional, mediante
as clausulas e condi^oes seguintes:

Clausula Primeira: Objeto
1.10 presente Memorando de Entendimento tem como objetivo fundamental estabelecer
uma coopera^ao academica, cientifica e cultural entre as duas Institui^oes, em todos os
campos de comum interesse.

Clausula Segunda: Finalidade
2.1 Corn a finalidade de cumprir o objetivo previsto na clausula anterior, ambas as
Instituieoes confirmam interesse em desenvolver projetos conjuntos, visando:

a) Realizar pesquisas em campos especfficos, delimitados oportunamente em adendas
ao presente protocolo, para que tais efeitos se estabele?am;
b) 0 intercambio de estudantes e de servidores das duas instituigoes, visando as suas
qualifica^oes academicas e profissionais;
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c) A participa?ao em candidaturas a programas de caracter internacional corn vista a
intensifica(,:ao das relates de coopera?ao, nomeadamente, ao nfvel da mobilidade
de estudantes, investigadores e docentes.
d) A promo^ao, execu(:ao e divulga?ao de estudos, projetos, pesquisas e outras

atividades afins;
e) A organiza?ao e realiza^ao de seminarios, encontros, reunioes, paineis e outros
eventos;
f) Facilitar as condi(:oes para permuta de periodicos, de trabalhos e resultados
cientificos, necessaries ao desenvolvimento das pesquisas que em conjunto
venham a desenvolver-se.

Clausula Terceira: Coordenagao

3.1 As agoes a serem desenvolvidas corn base neste memorando de entendimento serao
coordenadas pelas duas lnstitui?6es, conforme a area de atua^ao em que as a?6es sejam
inseridas.

3.2 0 IFSC designa como Coordenadora deste Memoranda de Entendimento a Assessora
de Rela^oes Externas e Assuntos Internacionais, Denize Nobre Oliveira, e o ILSC designa a
representante academica, Danielle Alves Ferreira Games, para assegurar e coordenar o
desenvolvimento e condu^ao das atividades conjuntas. Os Coordenadores serao o contato
atraves do qual cada Institui^ao podera apresentar propostas para a realiza^ao de
atividades conjuntas.

3.3 Os Coordenadores serao igualmente responsaveis pela avalia^ao das atividades
desenvolvidas no ambito deste Memoranda, em respeito pdas praticas estabelecidas para
tais fins em cada Institui^ao.

Clausula Quarta: Celebra<,;ao de adendas

4.1 Os objetivos do presents memorando de entendimento poderao ser concretizados
mediante convenios ou acordo de coopera?ao, desde que aprovados os respectivos pianos
de trabalho, nos quais constarao o planejamento especifico das atividades a serem
desenvolvidas, as metas, as obriga?oes de cada participe, alem dos recursos financeiros
eventualmente necessaries para a realiza^ao de projetos conjuntos.

4.2 0 presente memorando de entendimento nao implica a garantia de suporte financeiro.
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4.3 As Instituigoes envidarao os esforpos necessarios, se for o caso, para obter recursos
para a implementa?ao das atividades relacionadas corn este memoranda de entendimento.

Clausula Quinta: Propriedade Intelectual
5.1 Os resultados parciais ou definitivos que se obtenham em virtude deste Memoranda
poderao ser publicados de comum acordo, constando nas publica^oes a participa^ao de
cada uma das lnstitui?6es.

5.2 Todas as publica^oes ou documentos relacionadas corn este Memorando produzidos de
forma unilateral, fara sempre referenda a este Memoranda e devera contar corn a
aprova^ao expressa da outra Institui^ao, sem que tal signifique responsabilidade
relativamente ao conteudo da publica^ao ou documento.

5.2 Os resultados que possam ser objeto de patents e os eventuais resultados economicos
que possam ter origem neste Memoranda, serao objeto de acordos especificos entre ambas
as Institui^oes.

Clausula Sexta: Vigencia
6.1 0 presente memoranda tera a vigencia de 5 (cinco) anos, a contar da data da ultima
assinatura.

6.2 Em caso de renuncia, as Instituieoes comprometem-se a dar continuidade aos projetos
ou a?6es em curso.

6.3 As Institui^oes poderao modificar o presente documento em qualquer momento,
mediante protocolo mutuo escrito.

Clausula Setima: Do Foro

7.1 As questoes nao contempladas neste Memorando, ou as controversias que porventura
vierem a surgir na sua execu^ao, deverao ser analisadas pelos representantes das
lnstitui(:oes, ou par pessoas delegadas por esses.

7.2 Em caso de dificuldade de protocolo entre os Participes sobre o mediador ou de solugao
consensual, as lnstitui?oes acionarao o Tribunal competente, acordando-se que o lugar do
evento definira o direito a ser aplicado e o Tribunal competente.
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7.3 Para os eventos ocorridos no Brasil, o foro competente sera o da Justi(:a Federal, Se^ao
Judiciaria de Santa Catarina, Subse^aoJudiciaria de Florianopolis/SC.

Clausula Oitava: Casos Omissos

8.1 Qualquer caso omisso decorrente da interpreta^ao ou execugao do presente
memoranda sera sempre resolvido par concordancia entre as partes, no qual intervirao os
respetivos representantes, corn vista a obten?ao da justa composi^ao dos interesses de
todas as partes envolvidas.

Concordando na mtegra corn as Clausulas supra mencionadas, os representantes das
institui^oes assinam o presente documento em 03 (tres) vias ffsicas de igual teor, ou par
meio de assinaturas eletmnicas - dispensando vias fisicas.

Florianopolis,

MAURICIO
GARIBA
JUNIOR
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de 2022.

Assinado digitalmente por MAURICIO GARIBA
JUNIOR
DN: C=BR, 0=ICP-Brasil, OU=presencial,

OU=33683111000107, OU=Pessoa Fisica A3,
OU=ARSERPRO, OU=Auloridade Certificadora
SERPROACF, CN=MAURICIO GARIBA JUNIOR
Razao: Eu sou o autor deste documento
Localizayao: sua tocaliza^ao de assinatura aqui
Data: 2022.01.11 11:03:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versao: 11.1.0

Maurfcio Gariba Junior

Reitordo IFSC

,-7

Ali Noori
Diretor do ILSC Education Group

Testemunhas:
Documento assinado digitalmente

DENIZENOBREOLIVEIRA
Data: 11/01/2022 12:42:43-030<1
CPF: 616.505.603.20
Verifique as assinaturas cm https://v.i fsc.edu.br

Denize Nobre Oliveira

Danielle Alves Ferreira Games

4/4

