
CONVENI ENTRE LA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

(BRASIL) I LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESPANYA) 

D'una banda, la UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Brasil, autarquía 

federal, vinculada al Ministeri d'Educació, amb direcció en l'Av. Prof. Moraes Rcgo, núm. 

1235 - cidade Universitaria, Recife-PE, Brasil, en este acte representada, en cls termes de 

l'art. 33, línia "f'' de l'Estatut de la Universidade Federal de Pernambuco, pe! seu Rector, 

Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado. 

D'una altra banda, Na María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de la Universitat 

de Valencia, Estudi General, amb domicili social en Valencia, av. Blasco Ibáñez número 13 

(C.P. 46010) i amb CTF: Q-4618001-D, actuant en nom i representació de la mateixa, 

legitimada per a este acte en virtut de l'article 94 deis Estatuts de la Universitat de Valencia, 

aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell (DOGV 2004/82 J 3) , modi ficats 

per Decret 45/2013, de 28 de man;;, del Consell (DOGV 2013/6994) i facultada a partir del 

seu nomenament pe! Decret 41/2018, de 6 d'abril, del Consell (DOGV 2018/8270). 

CONSIDERANT ]'interés recíproc a promoure la cooperació científica, tecnológica i 

cultural, en les arees de les seues especialitzacions, així com, el desenvolupament de 

treballs científicos i tecnologics conjunts i d'avantatges comuns. 

RESOLEN signar el present Conveni, que sera redactat conforme a les següents clausules 

CLAUSULA PRIMERA-OBJECTE 

La Universidade Federal de Pernambuco i la Universitat de Valencia acorden a promoure la 

cooperació, en arees d'interes mutu, a través deis mitjans indicats a seguir: 

1. lntercanvi de docents, investigadors, técnics i estudiants.

2. Execució de projectes conjunts d'educació, recerca i extensió;



3. Promoció de conferencies i altres esdeveniments.

4. lntercanvi d'infom1acions i publicacions d'interes educacional, com a congressos,

trobades i uns altres. 

5. Promoció d'activitats de formacíó del cos docent, recerca, tecnic i estudiantil.

6. Rebre estudiants de l'altra institució, sempre que aquests complisquen amb els

requisits vigents en la qua! els rep, i en les condicions que oportunament s'establisquen. Pel 

que fa al segur metge, els estudiants se sotmetran als reglaments en vigor en la institució 

que els reba. 

7. Els programes concrets de cooperació així com les acc1ons per a l'intercanvi

d'estudiants requeriran la signatura d'un conveni específic que incloura, almenys, el nombre 

de places d'intercanvi, la durada, les titulacions oferides i qualsevol altra informació que es 

considere oportuna. Aquests convenís específics s'incorporaran com a annex al prcsent 

eonvern. 

CLAUSULA SEGONA- OPERACIONALIZACIÓN 

L'operacionalización del present Protocol, es donara a través de l'elaboració de projectes / 

programes específics, consíderats per ambdues les parts, quant a la possibílítat i 

conveniencia de la scua execució, observades les disposicions legals. 

CLAUSULA TERCERA- EXECUCIÓ 

En cada cas específic de cooperacíó les parts hauran de preparar un programa de treball 

relatiu a les maneres i mesures específiques per a la implementació de la Clausula primera. 

Per a l'execució dels programes les parts especificaran l'objecte, aceions, implicacions 

d'ordre finaneera, si les hi haguera, terminis, recursos fisics i / o humans, així com altres 

compromisos a ser assumits, conforme a legislació pertinent. 

CLAUSULA QUARTA-REPRESENTANTS 

Cada institució nomenara un representant per a definir i organitzar els programes de 

cooperació entre ambdues ínstítucíons. 



1) Com a representant de la Universidade Federal de Pernambuco, a Profa. Maria Lúcia

Barbosa, del Departament de Dret Públic General i Processal de la Facultat de Dret de 

Recife i com a representant de la Universitat de Valencia al Prof. Roberto Yiciano Pastor, 

del Dcpartamcnt de Dret Constitucional. 

2) Aqucsts rcpresentants s'encarregaran d'elaborar el programa anual de trcball i altres

qüestions pendents, reunint-se altemativament en les seus de les dues institucions, en tant 

no s'acorde una altra cosa. 

CLAUSULA CINQUENA - RECURSOS 

Cada part haura d'esfon;:ar-se per recaptar els recursos necessaris, de di verses fonts, amb la 

finalitat de possibilitar l'execució deis programes de cooperació. 

Qualsevol programa preparat conforme la Clausula Segona, solament sera efectuat després 

que els recursos necessaris hagen sigut apropriados al mateix. 

CLAUSULA SISENA - VIGENCIA 

El present acord haura de ser aprovat pels órgans competents de cada Institució i signat pcls 

rcspcctius Rectors, cntrant en vigor a partir del moment de !'última signatura en el mateix. 

Aquest acord tindra una durada de quatre (4) anys llevat que es formule denúncia expressa 

amb un preavís mínim de tres (3) mesos i sense perjudici que puga afectar a la terminació 

de les activitats en procés en aquest moment. 

La durada d'aquest conveni podra ser pronogada per períodes iguals a iniciativa de 

qualscvol de les parts, preví acord escrit, abans de la data de la seua finalització. 

CLAUSULA SETENA - MODIFICACIONS 

Els programes concrets de cooperació s'elaboraran anualrnent i s'incorporaran com a annex 

al prcsent conveni. 

Aqucst Protocol d'Intcncions podra ser esmenat per acord mutu d'ambdues parts. 






