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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
entre

República Federativa do Brasil, por intermédio do Senado
Federal,
ea

Universidade da Califórnia em Davis, EUA

Considerando que a República Federativa do Brasil, por intermédio do Senado Federal,
e a Universidade da Califórnia, Davis, reconhecem laços de apreço e amizade mútua;
Considerando que o Senado Federal e a Universidade visam enriquecer os seus
respectivos programas de ensino e pesquisa, bem como fortalecer e ampliar as relações
mútuas entre as duas instituições;
Considerando o intuito dos partícipes de promover a cooperação e o intercâmbio em
educação e pesquisa, os partícipes acordam o seguinte:

Cláusula l'l'imcira - Do Âmbito do Acol'do
Com base em uma avaliação detalhada e sujeita aos termos das normas institucionais
relacionadas, os partícipes envidarão esforços para promover os seguintes tipos de
colaboração:
• Criar incentivos mútuos para a participação de servidores do Senado Federal em
Programas da Universidade, bem como em programas customizados construídos de
forma consensual entre os partícipes no âmbito deste Memorando de Entendimento;
• A pesquisa colaborativa, como a preparação de um projeto de pesquisa conjunto para
apresentação em conferências;
• Publicação de traduções de trabalhos resultantes dos Programas realizados entre os
partícipes;

e

'.

\

t·j.\!)(I

I

~I

r R1\ I

UCDAVIS
UN I VE RSITY OF CALl FORN IA

• Programas colabora ti vos de pós-graduações com a participação do Instituto
Legis lativo Brasileiro, Escola de Governo do Senado Federa l;
• Exploração de oportunidades de atividade acadêm ica para os servidores do Senado
Federal; e, de forma recíproca, oportunidades de estágio para estudantes da
Universidade e de outras instituições de ensino patrocinadas pela Universidade da
Califórnia em Davis;
• Troca de consultoria acadêmica em relação à elaboração de legislação;
• Quaisquer outros programas acadêmicos de interesse mútuo decorrente de demandas
dos partícipes, no futuro , no contexto do trabalho legislativo do Senado Federa l em
conformidade com as metas educacionais da Universidade.

Cláusula Segunda. Das Atividadcs no âmbito deste Mcmol'ando
Atividades realizadas no âmbito deste Memorando de Entendimento (MOU) serão
iniciadas principalmente pelos setores acadêmicos de ambos os partícipes, e em
coordenação com as respectivas unidades administrativas envolvidas com atividades
internacionais. Todas as atividades realizadas devem estar de acordo com as políticas e
os procedimentos em vigor em cada instituição. Programas de Ensino e eventos, como
palestras e seminários, devem ser aprovados pelas unidades competentes de cada
instituição.

Cláusula Tel'ccim. Do Planejamento e Gestão das Atividades
As atividades de colaboração específicas, tal como a matrícula de um estudante da
Universidade em curso no Senado Federal ou de servidor do Senado Federa l em
Programa da Universidade, pode exigir um termo à parte.

Cláusula Qual'ta. Do Financiamcnto de Atividades
As Unidades Colaboradoras são incentivadas a trabalhar em conjunto para identiticar e
assegurar tinanciamento externo, conforme a necessidade. Os direitos e obrigações
tinanceiros de cada atividade devem ser determinados em acordos separados, antes do
início de qualquer atividade.
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Cláusula Quinta. Da Política de Igualdade de Acesso
Os partícipes estão comprometidos com a política de igualdade de acesso, e sujeitos às
leis aplicáveis, estatutos, códigos, ou diretrizes relacionadas. Assim, todas as pessoas
devem ter acesso igual aos programas, instalações, admissão e função correlacionadas a
suas características pessoais relacionadas à habilidade, qualificação, desempenho nos
termos das respectivas políticas de pessoal do Senado Federal e da Universidade, ou por
autoridades estaduais ou federais. Nenhuma das instituições discriminará qualquer
pessoa em razão de idade, grau de parentesco, cor, deficiência ou incapacidade,
nacionalidade, raça, credo, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou por ser excombatente. O Senado Federal e a Universidade estão sujeitos aos princípios de não
discriminação na execução deste Memorando, e nenhuma das instituições deve aplicar
critérios que violem o princípio da não discriminação em relação a professores, demais
membros do corpo docente e de pesquisa, alunos ou servidores. Nenhuma ação
decorrente deste Memorando deve gerar qualquer obrigação que resulte na violação de
qualquer lei aplicável, estatuto, código ou orientação, a fim de permitir igualdade de
acesso.

Cláusula Sexta. Dos Dit'eitos de PI'opriedade Intelectual
Este acordo abrange apenas a pesquisa e cooperação acadêmica, e não cobre o
procedimento e geração de direitos de propriedade intelectual.

Cláusula Sétima. Do Uso do Nome, Logotipo e Marca
Nenhum dos partícipes poderá utilizar o nome, logotipo ou marca do outro em qualquer
material promocional (incluindo, mas não limitado a postagens de sites, anúncios
públicos e materiais impressos) sem o consentimento prévio do outro Partícipe em
conformidade com as políticas de cada instituição.

Cláusula Oitava. Das Avaliações da Colaboração
Todos os programas ou projetos especíticos assumidos ao abrigo do presente acordo
estarão sujeitos à avaliação periódica mútua das autoridades competentes das
instituições envolvidas em tais programas ou projetos.
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Cláusula Nove. Do Pcríodo do Contrato, Altcração, Renovação, Rescisão.

Este Memorando de Entendimento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura se
estendendo por um período de 60 (sessenta) meses. Ele constitui a totalidade do acordo
entre os partícipes e só pode ser alterado ou renovado por escrito e assinado pelos
representantes autorizados de ambos os partícipes. Cada instituição tem o direito de
denunciar este contrato mediante notificação por escrito à outra instituição pelo menos 6
(seis) meses de antecedência.

Universidade da Califórnia em Davis

Senado Federal do Brasil

Diretor Administrativo e Vice-Reitor

Testemunhas:
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Diretor Adjunto do Instituto Legislativo I3rasi leiro

Rômulo Gobbi do Amaral
Advogado Geral do Senado Federal

l'aulo Fernando Mohn e Souza
Consultor Geral Legislativo
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between

The Federal Republic ofBrazil, represented herein by the Federal
Senate
and

The University ofCalifornia, Davis, United States of America

Whereas, the Federal Republic of Brazil, by means of the Federal Senate, and the
University of California at Davis, acknowledge their strong mutual friendship;
Whereas, the Federal Senate of Brazil and the University desire to enrich their
respective educational and research programs and to strenglhen and expand lhe mulual
conlacts between boI h inslitutions;
In order lo pro mole cooperation and exchange in educalion and research, the Parties
hereby agree to the following:
Clause I - Scope of Agreement
The Parlies will endeavor to promote the following Iypes 01' collaboration, following
in each case careful study, review, and the approval of appropriate written
guidelines:
•

Create mutual incentives for the Participation of Brazilian public officials in
the University Programs, as well as in customized programs consensually
built by the parties to be delivered under this MOU;

•

Collaborative research, such as preparing a joint research projecI lO be
presented in conferences;

•

Publication of Iranslalions of studies that result from the participation of lhe
Parties in Programs under this MOU;

•

Collaborative graduate programs, with the participalion of the Brazilian
Legislative Institute - ILB, the School ofGovernment ofthe Federal Senale;
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•

Exploration of Internship opportunities for Public Ofticials of the Brazilian
Federal Senate, and reciprocally Internship opportunities for students of the
University and other educational institutions sponsored by the University of
California at Davis;

•
•

Exchange of academic advice in relation to drafting of new legislation;
Other academic progral1lS of mutual interest that both parties can establish in
the future, within the context 01' the legislative work of the Federal Senate of
Braz il and the educational goals ofthe University.

Clause 2 - Activities under This Memorandum
Activities taking place under this Memorandum 01' Understanding (MOU) will be
initiated pril1larily by acadel1lic units within both parties, and in coordination with
their respective administrative units concerned with international activities. All
activities undertaken must conform to the policies and procedures in place at each
institution. Teaching beyond occasional lectures l1lust be approved by the
appropriate units within each institution.
Clause 3 - Plmming and Management of Activities
Specific collaboration activities, such as initiating any involving registration of
students in coursework at the Federal Senate of Brazil or at the University, l1lay
require a separate agreel1lent.
Clause 4 - Funding of Activities
Collaborating units are encouraged to work together to identify and secure outside
funding as needed. Financiai arrangel1lents and obligations for each activity shall be
stipulated in separate agreel1lents prior to the initiation ofany such activity .
Clause 5 - Equal Access Policy
Ali Parties are cOl1lmitted to the policy that, subject to applicable laws, statutes,
codes, or guidelines, all persons shall have equal access to programs, facilities,
admissions, and employment without regard to personal characteristics not related
to ability, performance, or qualifications as determined by the respective policies of
the Federal Senate and the University, or by state or federal authorities. Neither
institution discriminates against any person because of age, ancestry, color,
disability or handicap, national origin, race, religious creed, sex , sexual orientation,
gender identity or veteran status. The Federal Senate and the University shall abide
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by these principies in the adlllinistration 01' this MOU, and neither institution shall
illlpose criteria on faculty, other teaching and research personnel, students OI' staff
which would violate the principies 01' non-discrimination. Nothing herein shall be
deellled to create any obligation for either Party to violate any applicable, statute,
co de 01' gllideline in order to provide such access.
Clallse 6 - Intellectllal Property Rights
This agreement covers only research and acadelllic eooperation, and does not cover
the generations of intellectual property.
Clause 7 - Use ofNallle, Logo, and Mark
Neither Party may use the na me, logo, 01' mark of the other in any promotional
material (including but not limited to website postings, public announcelllents and
print materiais) without the prior consent of the other Party pursllant to each other
institution's policies.
Clause 8 - Evaluations of Collaboration
Ali specific programs 01' projeets undertaken pursuant to this agreelllent will be
subjeet to Illutual periodie evaluation by lhe appropriate authorities of the
inslitutions engaged in sueh prograllls OI' projeets.
Clause 9 - Period of Agreement, Amendlllent, Renewal, Tennination
This MOU will beco me elTeetive on the date of the last signatlll'e, for a period of 60
(sixty) months. It constitutes the entire agreelllent between the Parties and may only
be amended 01' renewed in writing signed by authorized representatives of both
Parties. Each institution shall have the right to terminate this agreement by
providing written notice to the other institutions at least 6 (six) months prior to the
effeetive date oftermination.

Ullive 'sil)' ofCalifomia, Davis

Provosl al/d Execlllive Vice Chal/ce//or
UlliversÍ/y ofCa/!(ol'llia ai Davis

Federal Senale Df Brazil

c
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Witnesses:

Rômulo Gobbi do Amaral
Attorney-General orthe Federal Senale

Luiz Fe~l11iiido de Mello PCl'czino
General Budget Adviser or
The Brazilian Senale

. l11
oal'ato Mcneguill
Director orthe Research and Study
Cenler ofthe Legislative Advisory
ofthe Brazilian Senate

