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MINUTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º ___/2015 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES) E 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO MÚTUO DE 
ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, 
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ATIVIDADES 
CULTURAIS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS 
ENTIDADES ENVOLVIDAS.  

 

 

O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES), com sede 
administrativa na Rua General Osório - Ed. Portugal - 3º andar, 83 - Centro - CEP: 
29010-911 - Vitória - ES - Tel: (27) 3636-5452 - Fax: (27) 3636-5454 inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 30.967.111/0001-32, neste ato representado pela Diretora Presidenta, Ana 
Maria Petronetto Serpa, portadora do CPF nº 471.789.067-15, de um lado e, de outro, a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada UFES, autarquia 
educacional de regime especial, situada na Avenida Fernando Ferrari, n0 514, 
Goiabeiras, Vitória, ES, CEP 29075-910 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-
43, neste ato representado pelo Magnífico Reitor, Sr. Reinaldo Centoducatte, 
brasileiro, portador do CPF nº 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. 
Presidenta da República, publicado no DOU de 16/02/2012, e, firmam o presente 
instrumento visando alcançar o objetivo, abaixo indicado, de acordo com as Cláusulas 
e condições seguintes: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste instrumento de cooperação técnica entre IASES e UFES o 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, treinamento, estágios, 

capacitação e atividades culturais, visando o fortalecimento da política de 

atendimento socioeducativo no Espírito Santo.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 

 

a) Implementar um conjunto de ações mediante aprovação de projetos de interesse 

comum a serem elaborados pelas partes; 

b) Desenvolver programas, projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão 
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universitária; 

c) Promover eventos científicos e culturais conjuntamente, bem como outras 

atividades de interesse comum; 

d) Promover o intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; 

e) Elaborar, implantar e desenvolver projetos de pesquisas e extensão; 

f) Promover intercâmbio e reciprocidade na utilização de laboratórios, salas de 

aula, equipamentos e infraestruturas nas áreas de interesse das partes 

envolvidas e das pessoas vinculadas às instituições; 

g)  Desenvolver programas de estágio curricular relacionados ao objeto deste termo 

de cooperação; 

h) Qualificar, capacitar e treinar servidores; 

i) Desenvolver ações conjuntas com vistas à divulgação científica; 

j) Desenvolver ações no campo da Educação em Direitos Humanos, como formação, 

pesquisa, artigos, formação a distância, publicações e produção audiovisual; 

k) Promover o intercâmbio de informações e documentos pertinentes à promoção e 

defesa da Criança e do Adolescente no Sistema Socioeducativo do Estado do 

Espírito Santo; 

l) Planejar, implantar, acompanhar e avaliar de maneira conjunta as ações que 

emergirem enquanto objeto deste Termo de Cooperação; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 

 

Os projetos e atividades que farão parte deste Termo de Cooperação serão definidos 

em planos de trabalho, nos quais se estabelecerão de maneira detalhada os objetivos 

específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos trabalhos que serão 

desenvolvidos.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA COOPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

 

O IASES e a UFES designarão formalmente, cada um, a cada plano de trabalho, um 

coordenador para responder, de forma direta e conjunta, pela coordenação das ações 

empreendidas, por força deste Termo de Cooperação. 
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Fica sob responsabilidade da Pró Reitoria de Extensão da UFES e das Diretorias do IASES 

o controle, monitoramento e avaliação de cada plano de trabalho.  

  

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Este Termo de Cooperação não implica na transferência de recursos financeiros 

entre os partícipes para a execução do presente Termo. As despesas necessárias à 

consecução do objeto acordado tais como serviços de terceiros, pessoa, 

deslocamento, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, 

correrão por conta de dotações específicas constantes nos orçamentos dos 

partícipes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de se verificar a necessidade de repasse de recursos 

financeiros, a fim de permitir a plena consecução do presente Termo, poderão ser 

celebrado Termos jurídicos específicos para cumprimento de obrigações acessórias, 

obedecendo, nesse particular, ao disposto na Lei nº 8.666/93 e legislação correlata 

pertinente a cada caso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado a 

partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, por acordo entre os partícipes, 

mediante a assinatura de Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS HUMANOS 

 

A eventual alocação de recursos humanos, por quaisquer dos partícipes, para a 

execução da presente Cooperação Técnica, não implicará em alteração da relação 

laborativa, empregatícia ou de qualquer natureza, com o órgão ou entidade de origem. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

   

O presente Termo será publicado no Diário Oficial da União, em forma de extrato, de 

acordo com o disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei n° 8.666/93, e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

A presente cooperação técnica poderá ser denunciada ou rescindida, formal e 

expressamente, a qualquer momento, desde que com prévio aviso de 30 (trinta) dias, 

ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e 

creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Justiça Federal de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, 

para dirimir as questões decorrentes do presente Termo de Cooperação ou de sua 

execução, e que não possam ser resolvidas de comum acordo, com denúncia expressa de 

qualquer outro, por mais previlegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os 

partícipes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 

que produza entre si os efeitos legais, na presença de duas testemunhas que também o 

subscrevem. 

 

Vitória, ES,        de                           de 2015. 

 

 

 

 

REINALDO CENTODUCATTE 

REITOR DA UFES 

ALCIONE POTRATZ  

 DIRETORA PRESIDENTE  
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TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

                                             

Nome:                                                              

RG: RG: 

CPF: CPF: 
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