
GENERAL AGREEMENT FOR
COLLABORATION

Between 
SAINT LOUIS UNIVERSITY 

Saint Louis, MO, U.S.A.

and

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE
DO NORTE
Natal, Brazil

WHEREAS,  both  parties  are  higher  education
institutions  with  full  legal  capacity  to  establish
commitments, and whose mission includes providing
quality  learning  opportunities  for  its  students  and
communities,  as  well  as  promoting  academic
research;

WHEREAS,  both  parties  consider  the  promotion
and  support  of  teaching,  research  and  community
outreach  to  be  of  primary  importance  in  the
fulfillment of their mission, goals, and objectives;

WHEREAS both  institutions  consider  that
increasing opportunities for international cooperation
and exchange  increases  cultural  understanding  and
appreciation;

NOW,  THEREFORE,  St.  Louis  University  d/b/a
Saint Louis University (hereafter "SLU"), a Missouri
benevolent corporation located at One North Grand
Blvd., St. Louis, MO 63103, represented on this act
by its employee Anne Miller;

ACORDO GERAL DE COLABORAÇÃO
Entre a

SAINT LOUIS UNIVERSITY
Saint Louis, Missouri, EUA

 
e a

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

Natal, Brasil

CONSIDERANDO QUE ambas as partes são
instituições de ensino superior com capacidades
legais plenas para firmar compromissos, e cujas
missões  incluem  fornecer  oportunidades  de
aprendizado de qualidade para seus estudantes e
comunidades, assim como promover a pesquisa
acadêmica;

CONSIDERANDO  QUE  ambas  as  partes
consideram  a  promoção  e  apoio  ao  ensino,
pesquisa  e  extensão  como  de  grande
importância  para  o  cumprimento  de  suas
missões, metas e objetivos;

CONSIDERANDO QUE ambas as instituições
consideram que aumentar as oportunidades de
cooperação internacional e intercâmbio aumenta
o entendimento e a apreciação cultural;

AGORA,  portanto,  a  Universidade  de  St.
Louis  fazendo  negócios  como  Saint  Louis
University  (doravante  “SLU”),  uma  empresa
beneficente/sem  fins  lucrativos  do  Missouri,
localizada  em  One  North  Grand  Blvd.,  St.
Louis,  MO 63103,  representada  neste  ato  por
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and  Federal  University of Rio Grande do Norte
(hereafter  "UFRN"),  located  at  Avenida  Senador
Salgado Filho,  3000,  Campus Universitário,  Lagoa
Nova, Natal - Rio Grande do Norte, CEP: 59.078-
970, Brasil, represented on this act by its President,
Prof. José Daniel Diniz Melo, enter into this General
Agreement between the two institutions to promote
mutual cooperation in education, scientific research
and outreach, according to the following clauses: 

FIRST: This General Agreement shall establish the
criteria under which UFRN and SLU will carry out
joint collaborative activities of mutual interest.  

SECOND: Both  parties  agree  to  pursue  the
following forms of cooperation, within areas that are
mutually acceptable: 

a)  Exchange  of  graduate  and/or  undergraduate
students; 

b) Exchange of academic personnel;

c)  Cooperative  research  and  development
activities;

d)  Cooperative  design  of  courses,  conferences,
symposia or academic programs;

e)  Exchange  of  academic  or  scientific  materials
and publications of common interest; and/or

f) Any other mutually agreed activity that would
benefit both parties.

sua funcionária Anne Miller;

e a  Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (Doravante  “UFRN”),  com  sede  à
Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Campus
Universitário,  Lagoa  Nova,  Natal,  Estado  do
Rio Grande do Norte, CEP: 59.078-970, Brasil,
representada neste ato por seu Reitor, Prof. José
Daniel Diniz Melo, celebram este Acordo Geral
entre  as  duas  instituições  para  promover  a
cooperação  mútua  em  educação,  pesquisa
científica  e  extensão,  de  acordo  com  as
seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: Este  Acordo  Geral  estabelecerá
os  critérios  sob  os  quais  a  UFRN  e  a  SLU
realizarão  atividades  de  cooperação  conjuntas
de interesse mútuo.

SEGUNDA: Ambas  as  partes  concordam em
buscar  as  seguintes  formas  de  cooperação,
dentro  de  áreas  que  sejam  mutualmente
aceitáveis:

a) Intercâmbio de alunos de pós-graduação e/ou
de graduação;
b)  Intercâmbio  de  pessoal  acadêmico  (corpo
docente);
c)  Atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento
conjuntas;
d)  Projeto  conjunto  de  cursos,  conferências,
simpósios ou programas acadêmicos;
e)  Intercâmbio  de  materiais  acadêmicos  ou
científicos  e  publicações  de  interesse  mútuo;
e/ou
f)  Qualquer  outra  atividade  acordada
mutuamente que beneficie ambas as partes.

TERCEIRA: Todos os projetos, programas ou
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THIRD: All  proposed projects,  programs or  work
agreements  including  anything  contemplated  under
a)  through  f)  above,  arising  from  this  General
Agreement,  will  be  implemented  as  "Specific
Agreements", after they have been agreed upon and
duly  authorized  by  the  official  representatives  of
UFRN  and  SLU.  Each  "Specific  Agreement"  will
describe the details necessary to implement any joint
project,  such  as  the  activities  associated  with  the
project, the responsibility of each of the parties, the
budget  for  each  activity,  the  sources  of  funding,
personnel involved, installations and equipment to be
used,  work schedules,  as well  as  all  other  specific
terms  and  conditions  necessary  to  achieve  the
specified  objectives  of  the  project.  The  Specific
Agreements will implement this General Agreement
and shall be signed by authorized representatives of
both parties. 

FOURTH: The parties agree to define and manage
questions  related  to  intellectual  property,  such  as
ownership of industrial rights patents, certificates of
invention,  registry  of  models,  and  copyright  of
written materials,  that may result  from cooperative
research,  through  the  corresponding  Specific
Agreement.

FIFTH: All  cooperative  activities  associated  with
academic courses and programs must be consistent
with  the  accreditation  requirements  of  both
institutions.  Consistency  with  accreditation
principles  will  be  included  in  all  Specific
Agreements  associated  with the  implementation of
academic  courses  and  programs.   This  inter-

acordos  de  trabalho  propostos,  inclusive
qualquer coisa contemplada nos itens de a) a f)
acima,  decorrentes  deste  Acordo  Geral,  serão
implementados  como  “Acordos  Específicos”,
após  terem  sido  acordados  e  devidamente
autorizados  pelos  representantes  oficiais  da
UFRN  e  da  SLU.  Cada  “Acordo  Específico”
descreverá  os  detalhes  necessários  para
implementar  qualquer  projeto  conjunto,  tais
como as atividades associadas com o projeto, a
responsabilidade  de  cada  uma  das  partes,  o
orçamento  para  cada  atividade,  as  fontes  de
financiamento,  o  pessoal  envolvido,  as
instalações e equipamento a serem utilizados, os
cronogramas de trabalho,  bem como todos  os
outros  termos  e  condições  específicas
necessárias  para  se  atingir  os  objetivos
especificados  do  projeto.  Os  Acordos
Específicos implementarão este Acordo Geral e
serão assinados por  representantes  autorizados
de ambas as partes.

QUARTA: As partes concordam em definir e
gerenciar  questões  relacionadas  à  propriedade
intelectual, tais como a propriedade de direitos
sobre  patentes  industriais,  certificados  de
invenção, registro de modelos e direitos autorais
de  materiais  escritos,  que  possam  resultar  de
pesquisa  conjunta,  através  do  Acordo
Específico correspondente.

QUINTA: Todas  as  atividades  conjuntas
associadas  a  cursos  e  programas  acadêmicos
devem  ser  compatíveis  com  as  exigências  de
acreditação  de  ambas  as  instituições.  A
compatibilidade  com  os  princípios  de
acreditação será incluída em todos os Acordos
Específicos  associados  à  implementação  de
cursos  e  programas  acadêmicos.  Este  Acordo
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institutional General Agreement does not imply the
extension of accreditation from one institution to the
other. 

SIXTH: Any student, academic personnel, faculty or
scholar  exchanges  associated  with  this  General
Agreement  must  comply  with  all  the  legal  and
administrative requirements, including immigration,
insurance and other applicable requirements, of the
home  and  host  institutions.  The  specific
requirements for the visits,  as well as the financial
implications for each institution must be approved in
writing  by  duly  authorized  personnel  at  each
institution. The above referenced exchanges must be
established through a separate Specific Agreement. 

 

SEVENTH: Each party will each designate its own
personnel to administer the activities associated with
this General Agreement, as well as the development
and implementation of any Specific Agreement. The
personnel  designated  by  each  party  to  implement
activities that  arise  from this  agreement must  hold
current employment with the institution and will be
solely  responsible  to  the  institution  to  which  it  is
employed. 

EIGHTH:  The  parties  may,  jointly  or  separately,
endeavor  to  obtain  financial  resources  from  other
institutions,  government  agencies  and national  and
international  organizations  for  the  development  of
activities associated with the implementation of any
Specific Agreement.  

Geral interinstitucional não implica a extensão
de acreditação de uma instituição para a outra.

SEXTA: Qualquer  intercâmbio  de  estudante,
pessoal  acadêmico,  docente  ou  pesquisador
associado a este Acordo Geral deverá cumprir
com  todas  as  exigências   legais  e
administrativas, inclusive de imigração, seguro
e outras exigências  aplicáveis, da instituição de
origem e da instituição anfitriã.  As exigências
específicas  para  as  visitas,  assim  como  as
implicações  financeiras  para  cada  instituição,
devem  ser  aprovadas  por  escrito  por  pessoal
devidamente autorizado de cada instituição. Os
intercâmbios  acima  mencionados  devem  ser
estabelecidos através de um Acordo Específico
em separado.

SÉTIMA: Cada parte designará seus próprios
funcionários  para  administrar  as  atividades
associadas a este Acordo Geral, assim como o
desenvolvimento e implementação de qualquer
Acordo Específico. Os funcionários designados
por cada parte para implementar as atividades
decorrentes  deste  acordo  devem  estar
atualmente empregados pela instituição e serão
responsáveis  exclusivamente  perante  a
instituição na qual estão empregados.

OITAVA: As partes podem, de forma conjunta
ou  em  separado,  empreender  esforços  no
sentido de obter recursos financeiros de outras
instituições,  agências  governamentais  e
organizações nacionais ou internacionais para o
desenvolvimento  de  atividades  associadas  à
implementação de qualquer Acordo Específico.

NONA: Qualquer pesquisa gerada em conexão
com este acordo (conforme descrito adiante em
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NINTH: Any  research  generated  in  conjunction
herewith  (as  further  described  in  a  Specific
Agreement)  shall  be  subject  to  unrestricted
publication or dissemination, provided that (a) each
party  requires  a  copy of  any proposed publication
thirty (30) days in advance of submission to review
for a party's proprietary information, patents and/or
other  intellectual  property  rights;  (b)  each  party's
proprietary  information,  patents  and/or  other
intellectual  property  rights  shall  be  protected  by
allowing the party who owns such rights to review
the proposed publication prior to submission by the
other party and the party who owns such rights will
complete its review and make any objections within
thirty  (30)  days  of  receipt  of  the  proposed
publication;  (c)  such  publication  or  dissemination
will  not  compromise  patent  rights  and/or  other
intellectual property rights developed in performance
of the research, or inadvertently divulge proprietary
information.   Any pre-publication or dissemination
review  shall  be  limited  to  consideration  of  such
patent rights and/or other intellectual property rights
and  proprietary  information  concerns  and  shall  be
concluded within a period not to exceed thirty (30)
days.  

TENTH:  a. SLU  and  UFRN  agree  and  will
ensure and communicate to their respective faculty,
staff and students that such faculty, staff and students
involved  in  the  implementation  of  activities
associated with this Agreement, will comply with all
applicable  United  States  export  control  laws,

um  Acordo  Específico)  estará  sujeita  à
publicação ou divulgação irrestritas, desde que
(a)  cada  parte  exija  uma  cópia  de  qualquer
publicação  proposta  com  30  (trinta)  dias  de
antecedência da submissão, para fins de revisão
das  informações  proprietárias,  patentes  e/ou
outros  direitos  de  propriedade  intelectual  de
uma  parte;  (b)  as  informações  proprietárias,
patentes  e/ou  outros  direitos  de  propriedade
intelectual  de  cada  parte  sejam  protegidos
permitindo-se  que  a  parte  que  é  proprietária
desses  direitos  revise  a  publicação  proposta
antes da submissão/envio pela outra parte, e que
a  parte  que  é  proprietária  desses  direitos
conclua sua revisão e faça quaisquer objeções
dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir do
recebimento  da  publicação  proposta;  (c)  essa
publicação  ou  divulgação não  comprometa  os
direitos  de  patente  e/ou  outros  direitos  de
propriedade  intelectual  desenvolvidos  no
desempenho  da  pesquisa  ou  divulgue
inadvertidamente  informações  proprietárias.
Qualquer  revisão  de  pré-publicação  ou
divulgação  estará  limitada  à  análise  dessas
preocupações relativas a direitos de patente e/ou
outros direitos de propriedade intelectual  e de
informações proprietárias e deve ser concluída
dentro de um período que não exceda 30 (trinta)
dias.

DÉCIMA: a.  A  SLU e  a  UFRN concordam,
garantirão  e  comunicarão  a  seus  respectivos
docentes,  funcionários  e  alunos  que  esses
docentes, funcionários e estudantes envolvidos
na  implementação das  atividades  associadas  a
este  Acordo  cumprirão  todas  as  leis,
regulamentos  e  ordens  aplicáveis  dos  Estados
Unidos  relativas  ao  controle  de  exportação,  e
que nenhuma parte pode exportar ou permitir a
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regulations and orders and that no party may export
or  allow  the  re-export  of  any  export  controlled
information or item without prior U.S. government
licensing or other authorization. 

 b. The parties further agree to comply with all
applicable laws. The parties agree that participation
in  research  programs  is  not  covered  by  this
Agreement.  Research must be covered in a separate
agreement  that  needs  to  be  approved by  the  SLU
Office  of  Research/Sponsored  Programs  and
equivalent office at UFRN.

ELEVENTH:  Each  party  agrees  to  protect  the
confidentiality  of  student  education  records  in
accordance with the laws applicable to that party.

TWELFTH: Each party agrees that all information
exchanged  shall  be  used  solely  for  the  purposes
enumerated  in  this  agreement.  Each  party  further
agrees  to  comply  with  the  data  privacy  laws  and
regulations applicable to that party with regard to its
collection, use, sharing with third parties, disclosure,
retention, re-use, and disposal of students' personal
data. 

THIRTEENTH:  The parties agree to comply with
federal  regulation  Title  IX  of  the  Education
Amendments of 1972, 20 U.S.C. §1681 & 34 C.F.R.
Part 106 (1972).  Title IX is a comprehensive federal
law that prohibits discrimination on the basis of sex,
including sexual harassment or sexual violence, and
gender-based  harassment  –  or  acts  that  target  a

reexportação de qualquer informação ou item de
exportação  controlada  sem  licença   ou
autorização prévia do governo dos EUA.
b.  As  partes  também  concordam  em  cumprir
todas  as  leis  aplicáveis.  As  partes  concordam
que  a  participação em programas  de  pesquisa
não está  coberta  por  este  Acordo.  A pesquisa
deve ser  coberta  em um acordo separado que
precisa  ser  aprovado  pelo  Escritório  de
Pesquisa/Programas  Patrocinados  da  SLU  e
pelo escritório equivalente da UFRN.

DÉCIMA  PRIMEIRA: Cada  parte  concorda
em proteger  a  confidencialidade  dos  registros
educacionais  de  estudantes  de  acordo  com as
leis aplicáveis a essa parte.

DÉCIMA  SEGUNDA: Cada  parte  concorda
que todas as informações intercambiadas serão
usadas exclusivamente para os fins enumerados
neste  acordo.  Cada  parte  concorda  ainda  em
cumprir  as  leis  e  regulamentos  relativos  à
privacidade de dados aplicáveis a essa parte em
relação  à  sua  coleta,  uso,  compartilhamento
com terceiros, divulgação, retenção, reutilização
e descarte de dados pessoais de estudantes.

DÉCIMA TERCEIRA:  As partes concordam
em cumprir o regulamento federal Título IX das
Emendas à Educação de 1972, 20 U.S.C. §1681
e  34  C.F.R.  Parte  106 (1972).  O Título IX é
uma  lei  federal  abrangente  que  proíbe  a
discriminação  com  base  no  sexo,  inclusive
assédio  sexual  ou  violência  sexual  e  assédio
baseado em gênero  -  ou  atos  que  visam uma
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person(s)  based on their  sex or  gender  status  – in
education  programs  and  activities  that  receive
federal  financial  assistance.  Therefore,  the
undersigned  parties  agree  to  their  obligations  that
include, but are not limited to, reporting all that they
know about a known or reported Title IX incident as
soon as they know it to the SLU Title IX Liaison.

FOURTEENTH:  SLU does not discriminate in its
employment and educational programs and activities
on the basis of race, color, ethnicity, national origin,
religion, non-religion, age, sex (including pregnancy
and parental  status),  gender  identity  or  expression,
sexual orientation, marital status, physical  or
mental disability, or veteran's status.  UFRN agrees
to comply with this non-discrimination policy with
respect to all of its decisions and actions regarding
SLU students and employees, including requests for
reasonable accommodations for qualified individuals
based  on  disability,  religious  practices  and/or
pregnancy.

FIFTEENTH:  The present General Agreement will
become  valid  upon  signature  by  both  parties  and
shall remain in effect for a period of three (3) years
from  its  effective  date.  Upon  expiration  of  this
General  Agreement,  a Specific  Agreement may be
entered  into  between  both  parties,  if  both  parties
wish  to  do  so.  This  General  Agreement  may  be
renewed  upon  the  mutual  written  consent  of  both
parties,  but  only upon review of the activities that
have  been  pursued  under  this  General  Agreement
and  justification  regarding  why  these  activities

pessoa (s) com base em seu sexo ou status de
gênero  -  em  programas  e  atividades
educacionais que recebem assistência financeira
federal.  Portanto,  as  partes  abaixo-assinadas
concordam com suas  obrigações  que incluem,
entre outras, relatar tudo o que sabem sobre um
incidente  conhecido  ou  relatado  classificado
como  de  Título  IX,  assim  que  tiverem
conhecimento, ao contato da SLU para questões
relativas ao  Título IX.

DÉCIMA QUARTA: A SLU não discrimina,
em seus programas e atividades educacionais e
de  emprego,  com  base  em  raça,  cor,  etnia,
origem nacional,  religião,  não  religião,  idade,
sexo  (inclusive  gravidez  e  status  parental),
identidade ou expressão de gênero,  orientação
sexual, estado civil, deficiência física ou mental
ou  status  de veterano.  A UFRN concorda em
cumprir com esta política de não discriminação
com relação a  todas  as  suas  decisões  e  ações
relativas  a  estudantes  e  funcionários  da  SLU,
inclusive solicitações de acomodações razoáveis
para  indivíduos  qualificados  com  base  em
deficiências, práticas religiosas e/ou gravidez.

DÉCIMA QUINTA: O presente Acordo Geral
entrará em vigor mediante assinatura de ambas
as  partes  e  permanecerá  em  vigor  por  um
período de 3 (três) anos a partir de sua data de
entrada  em  vigor.  Após  a  expiração  deste
Acordo Geral, um Acordo Específico poderá ser
celebrado entre  ambas  as  partes,  se  ambas  as
partes  assim  o  desejarem.  Este  Acordo  Geral
pode  ser  renovado  mediante  consentimento
mútuo  por  escrito  de  ambas  as  partes,  mas
apenas  mediante  revisão  das  atividades  que
foram realizadas no âmbito deste Acordo Geral,
e  justificativa sobre  o motivo pelo  qual  essas
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should continue thereunder. 

SIXTEENTH:  This  General  Agreement  may  be
terminated  by  either  party  upon  three  (3)  months
prior  written  notice  to  the  other  party;  however,
termination  shall  not  affect  the  implementation  of
activities that have already commenced pursuant to a
Specific Agreement. Those Specific Agreements will
remain  in  effect  until  the  required  associated
activities are completed. 

SEVENTEENTH: The parties recognize that it may
be  necessary  for  each  to  transfer  to  the  other
information  of  a  proprietary  nature.  Proprietary
information  shall  be  clearly  identified  by  the
disclosing  party  as  proprietary  at  the  time  of  the
written disclosure. Oral disclosures shall be reduced
to writing and marked as "proprietary" and provided
to the other party within thirty (30) days of such oral
disclosure. Both Parties shall keep confidential any
information  of  a  confidential  nature,  subject  to
compliance  with  applicable  laws.  The  parties  are
permitted  to  exchange  proprietary  information
during  the  three  (3)  year  term  of  this  General
Agreement.  Nondisclosure  obligations  shall  expire
five (5) years after the effective date of this General
Agreement.

EIGHTEENTH:  In no event  shall  either party be
liable  for  any  indirect,  special,  consequential,
incidental,  exemplary,  or  punitive  damages  arising
out  of  or  in  connection with the  Agreement  or  its
subject matter, regardless of whether any such party

atividades devem continuar a ser realizadas no
âmbito deste Acordo.

DÉCIMA SEXTA: Este Acordo Geral poderá
ser  rescindido  por  qualquer  uma  das  partes
mediante notificação prévia por escrito com 3
(três) meses de antecedência à outra parte; no
entanto, a rescisão não afetará a implementação
de atividades que já tiverem iniciado nos termos
de  um  Acordo  Específico.  Esses  Acordos
Específicos permanecerão em vigor até que as
atividades  associadas  necessárias  sejam
concluídas.

DÉCIMA  SÉTIMA: As  partes  reconhecem
que pode ser necessário que cada uma transfira
para  a  outra  informações  de  natureza
proprietária.  As  informações  proprietárias
devem ser  claramente  identificadas  pela  parte
divulgadora como proprietárias no momento da
divulgação  por  escrito.  As  divulgações  orais
devem ser  convertidas  para  a  forma  escrita  e
marcadas  como “proprietárias”  e  fornecidas  à
outra parte dentro do prazo de 30 (trinta) dias
após  essa  divulgação  oral.  Ambas  as  Partes
manterão  em  sigilo  todas  as  informações  de
natureza confidencial, sujeitas ao cumprimento
das leis aplicáveis. As partes estão autorizadas a
trocar  informações  proprietárias  durante  a
vigência de 3 (três)  anos deste  Acordo Geral.
As  obrigações  de  não-divulgação  expirarão  5
(cinco) anos após a  data  de entrada em vigor
deste Acordo Geral.

DÉCIMA  OITAVA: Em  nenhuma  hipótese
qualquer  uma das  partes  será  responsável  por
danos  indiretos,  especiais,  consequenciais,
incidentais,  exemplares  ou  punitivos
decorrentes de ou relacionados ao Acordo ou ao
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knows  or  should  know  of  the  possibility  of  such
damages.

NINETEENTH:  Neither  party  makes  any
representations or warranties of any kind, express or
implied,  and  intellectual  property  and  all  other
information, whether verbally or in writing, provided
under this Agreement is provided on an "as-is" basis.

TWENTIETH:  The  term  "Intellectual  Property"
means  individually  and  collectively  all  inventions,
improvements  and/or  discoveries,  patentable  or
unpatentable,  copyrightable  or  uncopyrightable,
including but not limited to mask works, computer
software,  both  object  and  source  code,  data  bases
and works of authorship, excluding scholarly works.

Intellectual Property developed solely by SLU shall
be  solely  and  exclusively  owned  by  SLU  ("SLU
Intellectual  Property").  Intellectual  Property
developed  solely  by  UFRN  shall  be  solely  and
exclusively  owned  by  UFRN  ("UFRN  Intellectual
Property"). "Joint  Intellectual  Property"  means  any
Intellectual Property developed jointly by UFRN and
SLU  under  this  Agreement.  Joint  Intellectual
Property will be owned jointly by UFRN and SLU,
who agree to jointly determine inventorship subject
to Title 35 of the United States Code for inventions
and  authorship  subject  to  Title  17  of  the  United
States Code.

seu objeto, independentemente dessa parte saber
ou  ter  a  obrigação  de  saber  a  respeito  da
possibilidade de tais danos.

DÉCIMA  NONA: Nenhuma  das  partes  faz
representações  ou  garantias  de  qualquer  tipo,
expressas  ou  implícitas,  e  a  propriedade
intelectual e todas as outras informações, quer
verbalmente ou por escrito, fornecidas ao abrigo
deste Acordo, são fornecidas “no estado em que
se encontram”.

VIGÉSIMA:  O  termo  "Propriedade
Intelectual" significa individual e coletivamente
todas as invenções, melhorias e/ou descobertas,
patenteáveis  ou não patenteáveis,  passíveis  de
proteção por direitos autorais ou não, inclusive,
entre outros, trabalhos de máscara, software de
computador,  código   objeto  e  código  fonte,
bancos de dados e obras de autoria, excluindo-
se obras acadêmicas.

A  Propriedade  Intelectual  desenvolvida
unicamente  pela  SLU  será  de  propriedade
exclusiva da SLU ("Propriedade Intelectual da
SLU"). A Propriedade Intelectual desenvolvida
unicamente  pela  UFRN  será  de  propriedade
exclusiva da UFRN ("Propriedade Intelectual da
UFRN"). “A Propriedade Intelectual Conjunta”
significa  qualquer  Propriedade  Intelectual
desenvolvida  em conjunto  pela  UFRN  e  pela
SLU no âmbito  deste  Acordo.  A Propriedade
Intelectual  Conjunta  será  de  propriedade
conjunta da UFRN e da SLU, que concordam
em  determinar  em  conjunto  a  autoria  de
inventos,  sujeito  ao  Título  35  do  Código dos
Estados  Unidos  para  invenções  e  autorias
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"Background  Intellectual  Property"  means
Intellectual Property which was in existence, prior to
the  Effective  Date  of  this  Agreement  or  as  to  a
particular  Specific  Agreement  for  research  was  in
existence  prior  to  the  start  date  of  that  Specific
Agreement, or which is created independent of this
Agreement.  The  parties  agree  that  Background
Intellectual  Property  of  UFRN  and  SLU  are  their
separate property, respectively, and are not affected
by this Agreement. Neither party shall  acquire any
claims  to  or  rights  in  the  Background  Intellectual
Property  of  the  other  party.   Nothing  in  the
Agreement  shall  circumvent  or  restrict  SLU's  pre-
existing  obligations  with  the  U.S.  government
pertaining to any kind of intellectual property.

TWENTY-FIRST: Each  party  to  this  Agreement
hereby agrees that it shall not, in the performance of
this Agreement or any act materially related thereto,
whether directly or indirectly, commit or attempt to
commit  any  act  which  is  in  violation  of  any
applicable  law,  including,  without  limitation,  the
United  States  Foreign  Corrupt  Practices  Act
("FCPA").  All  parties  confirm  that  they  are
committed to strict compliance with anti-corruption
laws,  including  without  limitation,  the  FCPA,  as
applicable to it.  All parties hereby agree that they
shall not: (a) make a payment of money or money's
worth (such as a gift or a favor) or make an offer in
this  regard;  (b)  promise  to  pay  or  authorize  the
payment  of  any  money  or  money's  worth,  to  any

sujeito  ao  Título  17  do  Código  dos  Estados
Unidos.

“Propriedade Intelectual Preexistente” significa
Propriedade Intelectual existente antes da Data
de  Entrada  em  Vigor  deste  Acordo  ou,  em
relação a um determinado Acordo Específico de
pesquisa,  que  existia  antes  da  data  de  início
desse  Acordo   Específico,  ou  que  é  criada
independentemente  deste  Acordo.  As  partes
concordam  que  a  Propriedade  Intelectual
Preexistente da UFRN e da SLU pertencem a
cada  uma  delas  de  forma  separada,
respectivamente,  e  não  são  afetadas  por  este
Acordo.  Nenhuma  das  partes  adquirirá
quaisquer  pretensões  ou  direitos  sobre  a
Propriedade  Intelectual  Preexistente  da  outra
parte. Nada no Acordo contornará ou restringirá
as  obrigações  pré-existentes  da  SLU  com  o
governo  dos  EUA  no  que  diz  respeito  a
qualquer tipo de propriedade intelectual.

VIGÉSIMA  PRIMEIRA:  Cada  parte  deste
Acordo  concorda,  pelo  presente  documento,
que não deverá, na execução deste Acordo  ou
em  qualquer  ato  a  ele  materialmente
relacionado,  direta  ou  indiretamente,  cometer
ou  tentar  cometer  qualquer  ato  que  viole
qualquer lei aplicável, inclusive, entre outras, a
Lei  dos  Estados  Unidos  relativas  a  Práticas
Corruptas  no  Exterior  ("FCPA").  Todas  as
partes  confirmam  que  estão  comprometidas
com  o  estrito  cumprimento  das  leis
anticorrupção, inclusive, entre outras, a FCPA,
no  que  for  a  ela  aplicável.  Todas  as  partes
concordam, pelo presente documento, que não
devem: (a) fazer um pagamento em dinheiro ou
quantificável  em dinheiro  (como um presente
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government  official  or  political  party,  or  to  any
person while knowing that the same may have the
effect of influencing decisions favorable to itself.  It
is expressly clarified that the parties do not approve
of  such  practices  and  that  any  indulgence  by  one
party  in  such  malpractices  will  not  be  considered
approved by any other party under any circumstance.
Each  party,  upon  reasonable  cause  to  believe  that
another  party  has  failed  to  comply  with  this
provision,  shall  be  entitled  to  audit  the  relevant
records  of  the  suspected  party  and  the  suspected
party  shall  be  obligated  to  offer  reasonable
cooperation.  Any breach of this clause by any party
shall  be  considered  a  material  breach  of  this
Agreement and, at the option of any non-breaching
party,  result  in  immediate  termination  of  this
Agreement.

TWENTY-SECOND:  SLU  is  accredited  by  the
Higher Learning Commission, and SLU's individual
colleges  and  schools  and  programs  maintain
accreditation  by  their  respective  disciplinary,  state
and professional organizations. UFRN is accredited
by Ministério da Educação - MEC. Implementation
of this collaborative program does not constitute the
extension of, or inclusion in, the accreditation from
either university to the other. 

TWENTY-THIRD: The activities developed under
this  Academic  Cooperation  Agreement  shall   have
the supervision and coordination of those responsible

ou  um  favor)  ou  fazer  uma  oferta  a  esse
respeito;  (b)  prometer  pagar  ou  autorizar  o
pagamento  de  qualquer  quantia  ou  valor
monetário,  a  qualquer  funcionário do governo
ou  partido  político  ou  a  qualquer  pessoa
sabendo  que  o  mesmo  pode  ter  o  efeito  de
influenciar decisões favoráveis a si mesma. Fica
aqui  esclarecido,  de  forma  expressa,  que  as
partes  não  aprovam  essas  práticas  e  que
qualquer  indulgência  por  uma  das  partes  em
relação  a  essas  práticas  ilícitas  não  será
considerada  aprovada,  qualquer  que  seja  a
circunstância,  por  nenhuma  outra  parte.  Cada
parte, por motivos razoáveis  para acreditar que
outra parte não cumpriu esta disposição, terá o
direito  de  auditar  os  registros  relevantes  da
parte suspeita e a parte suspeita será obrigada a
oferecer  cooperação  razoável.  Qualquer
violação desta cláusula por qualquer parte será
considerada uma violação material/significativa
deste Acordo e, a critério de qualquer parte não-
infratora,  resultará  na  rescisão  imediata  deste
Acordo.

VIGÉSIMA  SEGUNDA: A  SLU  é
credenciada pela Comissão de Ensino Superior,
e as faculdades, escolas e programas individuais
da  SLU  mantêm  a  acreditação  por  suas
respectivas organizações disciplinares, estaduais
e  profissionais.  A  UFRN  é  credenciada  pelo
Ministério  da  Educação  -  MEC.  A
implementação  deste  programa  colaborativo
não  constitui  a  extensão  de  ou  a  inclusão  na
acreditação de uma universidade para outra.

VIGÉSIMA  TERCEIRA:  As  atividades
desenvolvidas  no  âmbito  deste  Acordo  de
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for  the  international  area  of  each institution,  or  of
those  officially  designated  to  represent  them.  In
UFRN,  by  the  head  of  the  International  Relations
Office  (SRI),  Prof.  Márcio  Venício  Barbosa,  and
Prof.  Augusto  José  Venâncio  Neto,  Ph.D.
UFRN/DIMAp/PPgSC.   At  SLU  by  Prof.  Flavio
Esposito, Ph.D.

TWENTY-FOURTH: In order to settle doubts that
may arise during the execution and interpretation of
this Agreement, the parties shall endeavor to find a
consensual solution. Any disputes arising from this
Agreement, which cannot be amicably solved, shall
be settled in accordance with the International Law
rules, with the parties being entitled to appeal to the
competent  authorities  and/or  Powers  of  their
countries, in compliance with the jurisdiction rules in
effect.  

By signing this document, the parties acknowledge
that they have reviewed and understand the content
and extent of each of its clauses, and agree to carry
out  the  actions  necessary  to  implement  it.  Two
copies of this  document may be signed in English
and  Portuguese,  if  appropriate,  both  versions  with
the same content and validity. This agreement may
be  signed  in  any number  of  counterparts,  each  of
which is an original, and all of which taken together
constitute one single document.

Cooperação  Acadêmica  terão  a  supervisão  e
coordenação  dos  responsáveis  pela  área
internacional  de  cada  instituição,  ou  daqueles
oficialmente designados para representá-las.  Na
UFRN,  pelo   Secretário  de  Relações
Internacionais  (SRI),  Prof.  Márcio  Venício
Barbosa  e  o Prof.  Augusto  Venâncio  Neto,
Doutor.  UFRN/DIMAp  [Departamento  de
Informática  e  Matemática  Aplicada]/PpgSC
[Programa  de  Pós-Graduação  em  Sistemas  e
Computação].
Na SLU, pelo Prof. Flavio Esposito, Doutor. 

VIGÉSIMA QUARTA:   Para  sanar  dúvidas
que  possam  surgir  durante  a  execução  e
interpretação deste Acordo, as partes procurarão
encontrar  uma  solução  consensual.  Quaisquer
controvérsias   decorrentes  deste  Acordo,  que
não possam ser resolvidas amigavelmente, serão
resolvidas de acordo com as regras do Direito
Internacional, com as partes tendo o direito de
apelar às autoridades competentes e/ou Poderes
de seus países, em conformidade com as regras
de jurisdição em vigor.

Ao  assinar  este  documento,  as  partes
reconhecem  que  revisaram  e  compreendem  o
conteúdo  e  a  extensão  de  cada  uma  de  suas
cláusulas  e  concordam  em  executar  as  ações
necessárias  à  sua  implementação.  Duas  vias
deste documento podem ser assinadas em Inglês
e  em  Português,  se  apropriado,  ambas  as
versões com o mesmo conteúdo e validade. Este
acordo pode ser assinado em qualquer número
de vias,  sendo cada uma delas um original,  e
todas,  quando  consideradas  em  conjunto,
constituem um único documento.
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TWENTY-FIFTH:

This  Agreement  shall  be  digitally  signed,  with
utilization of the qualified digital signature, by the
legal representatives of both institutions.

The signatory institutions recognize the validity of
the digital  signature in so far  as it  meets the legal
requirements, respectively applicable in the Country
of  each  signatory  party,  and  provides  the  highest
level  of  security,  encompassing  digital  certificates,
which unmistakably ensure the identity of those who
digitally  sign  the  document,  thus  ensuring  its
authenticity and integrity.

Any  change  to  this  document  must  be  made  in
writing and signed by both parties.
Any  missing  aspect  shall  be  solved  by  mutual
agreement among the signatories of this document.

VIGÉSIMA QUINTA: 

O presente Acordo será assinado digitalmente,
com  recurso  à  assinatura  digital  qualificada,
pelos  representantes  legais  de  ambas  as
instituições.
As  instituições  signatárias  reconhecem  a
validade da assinatura digital na medida em que
esta  cumpre  os  requisitos  legais,
respectivamente  aplicáveis  no  País  de  cada
parte signatária, e fornece o mais alto nível de
segurança, compreendendo certificados digitais,
os  quais  asseguram  inequivocamente  a
identidade  de  quem  assina  o  documento
digitalmente,  garantindo  assim  a  sua
autenticidade e integridade.

Qualquer alteração a este documento tem de ser
feita por escrito e assinada por ambas as partes.
Qualquer  aspecto  omisso  será  resolvido  em
comum  acordo  entre  os  subscritores  deste
documento.

SAINT LOUIS UNIVERSITY  -  SLU

Saint Louis, Missouri, USA

ANNE MILLER
Director, Research, Commercialization
Diretor, Pesquisa, Comercialização

Date / Data: 

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE 
DO NORTE  - UFRN

Natal, Brazil

JOSÉ DANIEL DINIZ MELO 
President of UFRN / Reitor

Date / Data:
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