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(Revogada e substituída pela Resolução ConsUni nº 147, de 2014) 

 

Delega competência à “Comissão para 

Acordos de Cooperação Internacional” 

para aprovar, quanto ao mérito, a 

celebração de acordos de cooperação 

internacional. 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas 

atribuições; considerando as deliberações ocorridas em sua VII sessão ordinária, 

realizada nos dias 9 e 16 de agosto de 2011, e ainda: 

 o disposto no Art. 21, inciso VI, do Estatuto da UFABC; e 

 a Portaria nº 58, de 28 de janeiro de 2011, que institui a Comissão Permanente 

de Relações Internacionais, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Criar a Comissão para Acordos de Cooperação Internacional, que será 

composta pelos seguintes membros: 

I. assessor de relações internacionais; 

II. 2 (dois) membros da Comissão Permanente de Relações Internacionais; e 

III. 3 (três) membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). 

Parágrafo único.  Caberá ao assessor de relações internacionais a presidência da 

Comissão. 
 
Art. 2º  A competência de aprovar, quanto ao mérito, a realização de acordos de 

cooperação internacional será delegada à Comissão para Acordos de Cooperação 

Internacional. 
 
Art. 3º  Caberá à Comissão julgar o mérito, a natureza e a realização de todos os 

acordos de cooperação de natureza acadêmica entre a UFABC e instituições de ensino 

superior,  centros de pesquisa ou equivalentes estrangeiros. 

§ 1º  A Comissão deverá apresentar ao ConsEPE, no mínimo a cada seis meses, um 

informe sobre os acordos assinados pelo reitor e atividades desenvolvidas durante o 

período. 

§ 2º  Entende-se por “acordo de cooperação internacional”, os acordos ou ajustes a 

serem celebrados com instituições de ensino superior ou centros de pesquisa 

http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao_consuni_147_-_institui_a_comissao_de_relacoes_internacionais_cri_da_ufabc_revogada.pdf
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internacionais, envolvendo interesse institucional no projeto e interinstitucional na 

execução do objeto; cooperação técnico-científica para desenvolvimento de novos 

produtos, tecnologias e/ou pesquisas; regime de mútua cooperação e objetivos comuns. 

§ 3º  As etapas a serem cumpridas para a celebração de acordos no âmbito da UFABC 

estão previstas no fluxo operacional, a ser disponibilizado pela Assessoria de Relações 
Internacionais. 
 

Art. 4º  A qualquer momento, a Comissão poderá apresentar ao ConsEPE casos que 

necessitem de discussões adicionais, assim como esse Conselho poderá solicitar 

esclarecimentos que julgar convenientes. 
 
Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço 

da UFABC. 
 
Santo André, 19 de agosto de 2011. 

 

 

HELIO WALDMAN 
Presidente 

 

 

 


