
Acordo de Coopera~ao Tecnica 

ACORDO DE COOPERA<;AO TECNICA 
QUE ENTRE Sl CELEBRAM 0 INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DO CEARA E 0 INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DE SAO PAULO, PARA OS 
FINS QUE ESPECIFICA. 

Pelo presente instrumento, de urtl lado o 'INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, 
CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA, REITORIA, doravante denominado 
simplesmente IFCE, situado na Rua Dr. Jose Lourenyo - Joaquim Tavora, CEP 
60115-282, Municipio de. Fortaleza/CE, ~NPJ n°10.744.098/0001-45, representado 
neste ato pelo Reitor Virgilio Augusto Sales Araripe, CPF n° 163.775.913-49 , e de 
outro lado, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE 
SAO PAULO, REITORIA, doravante denominado simplesmente IFSP, estabelecido na 
Rua Pedro Vicente, 625- Caninde- Sao Paulo, CEP 01109-010 representado neste 
ato pelo Reitor Eduardo Antonio Modena , CPF n° 048.920.438-42 , resolvem 
celebrar este Acordo de Coopera9ao Tecnica, de acordo com as seguintes clausulas e 
condi96es. ' 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente termo tem como objeto a coopera9ao com vista da cessao de usa das 
dependencias e bens do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;Ao, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DE sAo PAULO - IFSP, no periodo citado na clausula decima deste 
acordo, pelo como objeto a coopera9ao com vista da cessao de usa das dependencias 
e bens do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO 
CEARA- IFCE, para fins de formayao e qualifica9ao a nivel de ESPECIALIZA<;AO 
EM ELABORA<;AO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA GESTAO 
MUNICIPAL DE RECURSOS HiDRICOS. 

CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA 

0 termo de coopera9ao tecnica n.0 010/ANA/2013 firmado entre o IFCE e a AGENCIA 
NACIONAL DE AGUA - ANA e um programa de p6s-gradua9ao para Especializayao 
de tecnicos do servi9o publico municipal, estadual e federal , visando elaborar e 
gerenciar projetos que busquem a conserva9ao, a recupera9ao e o usa sustentavel 
dos recursos hidricos, no ambiente urbana e rural do~ municipios, tendo como 
principal diretriz a politica nacional dos recursos hidricos. fJJ4_ 



Uma vez que a oferta do curso e semipresencial existe a necessidade- de encontros 
presenciais, previamente agendados, para apl ica9ao de avalia96es das disciplinas 
cursadas, orienta9ao e defesa das monografias dos alunos, ao final do curso. 

Por ser uma oferta a nivel Nacional ha necessidade de espa9os fisicos nos 5 polos 
regionais para viabiliza9ao da sua realiza9ao, ressalta-se que por for9a de edital 
seletivo e previsto que tais encontros ocorram em polos regionais dos IF's. 

Diante do acima exposto, a celebra9ao de um convenio com o IFSP cedendo suas 
dependencias e bens viabilizara a realiza9ao do referido curso, diminuindo a 
mobilidade e os custos dos alunos para se fazerem presentes aos encontros 
presenciais, alem de promover a integra9ao da Rede. 

Como resultado esperado o presente convenio, tem-se a viabiliza9ao da forma9ao de 
Gestores-em projetos na area de recursos hidricos em todo territ6rio NacionaL 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA90ES DAS PARTES 

Sao obriga<;6es do IFSP: 

3.1 Disponibilizar espa9o fisico no Campus de Sao Paulo, salas com capacidade para 
40 pessoas e disponibilidade de internet para o uso do Curso de Especializa9ao em 
Elabora9ao e Gerenciamento de Projetos para Gestao Municipal de Recursos 
Hidricos, no periodo a serem definidos por ambas as partes em comum acordo; 

3.2. lndicar formalmente um servidor de seu quadro ativo como seu representante 
para o acompanhamento das atividades inerentes a este Acordo junto ao IFCE. 

Sao obriga<;6es do IFCE: -

3.3. Utilizar os recursos fisicos autorizados pela IFSP nas formas que a lei permitir; 

3.4. Restituir o espa90 ocupado e os equipamentos sob sua guarda desimpedidos e 
em perfeitas condi96es de uso, quando da extin9ao da autoriza9ao de uso; 

3.5. Manter o espa9o e recursos permitidos, em perfeito estado de funcionamento, 
higiene, limpeza e seguran9a do trabalho; 

3.6. Utllizar o espa90 e recursos autorizados, no prazo e condi96es estipulados neste 
Acordo. 

3.7. Compromete-se a incluir logomarca do IFSP como parceiro nesse projeto; 

3.8. Agendar com antecedencia adequada os encontros presenciais. 

3.9 Dentro dos limites de aquisi9ao de equipamentos previstos no convenio IFCE
ANA, o IFCE podera ceder equipamentos de uso didatico ao IFSP conforme 
necessidades avaliadas pela coordena9ao do curso. 

3.10 0 IFCE se disp6e com o intercambio tecnico no ambito da EAD, conforme 
demanda e interesse do IFSP. 



'· 

CLAUSULA QUART A - DA EXECU<;AO ' 

As atividades decorrentes do presente termo serao executadas fielmente pelos 
participes, de acordo com suas clausulas, respondendo cada urn pelas consequencias 
de sua inexecu<;ao total ou parcial. 

As ~96es relacionadas a execu<;ao das atividads objeto deste termo dar-se-ao 
conforme cronograma de execu<;ao previamente agendado entre os participes deste 
termo 

0 IFSP autoriza o uso para o desenvolvimento das atividades especificas 
determinadas neste acordo. 

4.1 A presente autoriza<;ao destina-se ao uso exclusive do IFCE, vedada sua 
utiliza<;ao, a qualquer titulo, bern como a sua cessao ou transferencia, para pessoa 
estranha a este Acordo. 

4.2 E vedado o uso do espa<;o fisico para a realiza<;ao de propaganda politico 
partidaria. 

4.3 E vedada a divulga<;ao e veicula<;ao de publicidade estranha ao uso autorizado no 
espa<;o fisico, objeto da Autoriza<;ao de Uso, exceto a de carater informative de 
atividades pr6prias das estabelecidas neste Acordo. 

CLAUSULA QUINTA- DAS PROIBI<;OES 

E proibido a AUTORIZA T ARIA: 

5.1. Transferir, ceder, emprestar, ou locar os recursos fisicos objetos desta 
autoriza<;ao; 

5.2. Alterar a estrutura fisica dos recursos disponibilizados pela IFSP, sem autoriza<;ao 
previae expressa da lnstitui~ao, formalizada por Termo Aditivo; 

5.3. Comercializar artigos proibidos por lei; 

5.4. Praticar ou permitir a pratica de jogos de azar ou assemelhados; 

5.5. Colocar letreiros, placas, anuncios, luminosos ou quaisquer outros veiculos de 
comunica<;ao no espa<;o fisico, sem previa e expressa autoriza<;ao da Al:ITORIZANTE; 

5.6. Desenvolver, no espa<;o fisico, ativi~ades estranhas as permitidas pelo IFSP; 

5. 7. Picha<;oes; 

5.8. Realizar atividades fora dos horarios convencionais de funcionamento normal do 
IFSP, sem previae necessaria autoriza<;ao da mesma. {J)£0 



CLAUSULA SEXTA - DA REVOGACAO 

Constituem motives para a revoga<;ao do presente acordo: 

6.1. 0 nao cumprimento ou o cumprimento irregular das condi<;oes previstas no 
presente Acordo, bern como o nao cumprimento de legisla<;ao federal, estadual ou 
municipal aplicavel a especie; 

6.2. 0 atraso injustificado no cumprimento das condi<;oes previstas neste Acordo; 

6.3. 0 cometirnento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste 
Acordo; 

6.4. A dissolu<;ao da parceria; 

6.5. A altera<;ao das finalidades institucionais do IFCE sem previa e expressa 
concordanc::ia do IFSP; 

6.6. Razoes de interesse, necessidade ou util idade publicas, devidamente justificada a 
conveniemcia do ato; 

6.7. A ocorrencia de caso fortuito ou de for<;a maior, devidamente comprovada, 
absolutamente impeditiva do prosseguimento da autoriza<;ao de uso. 

CLAUSULA SETIMA- DAS CONDICOES GERAIS 

Constituem disposi<;6es gerais deste instrumento: 

7.1.Todas as benfeitorias que venham a ser realizadas no espa<;o fisico, 
automaticamente, incorporadas a esta, nao remanescendo ao IFCE direito a qualquer 
especie de indeniza<;ao, nem, tampouco, exercicio de reten<;ao por aql!elas 
benfeitorias; 

7.2. Qualquer altera<;ao na edifica<;ao do espa<;o fisico objeto da presente autoriza<;ao 
que se fiz~r se,m a autoriza<;ao referida, podera ensejar, a criteria do IFSP, a 
revoga<;ao da autoriza<;ao de uso; 

7.3. Havendo risco para a seguran<;a dos usuaries, o IFSP podera exigir a imediata 
paralisa<;ao das atividades do IFCE, bern como a completa desocupa<;ao do espa<;o 
fisico; 

7.4. 0 IFCE e responsavel civil e criminalmente por qualquer sinistro que porventura 
venha a ocorrer nas dependencias dci im6vel, em decorrencia do descumprimento das 
condi<;oes estabelecidas na legisla<;ao edilica do Municipio. 

CLAUSULA OITAVA- DO TERMO DE VISTORIA 

Constitui parte integrante deste Acordo de coopera<;ao tecnica, manifesta<;ao expressa 
de que as partes verificaram as condi<;oes do espa<;o e bens sob autoriza<;ao e 



acocdam sabre o recebimento e entrega das mesmas. 

CLAUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Nao haven~ transfer€mcia voluntaria de recursos financeiros entre os participes para 
execuc;:ao do presente termo de cooperac;:ao tecnica. As despesas necessarias a plena 
consecuc;:ao do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicac;:ao 
entre os 6rgaos e outras que se fizerem necessaria, correrao por conta das dotac;:6es 
especificas constantes nos orc;:amentos dos participes. Os servic;:os decorrentes do 
presente termo serao prestados em regime de cooperac;:ao mutua, nao cabendo aos 
participes quaisquer remunerac;:6es pelos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA 

0 prazo de vigencia do presente termo sera de 36 meses, contado a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos periodos, observando o 
disposto no artigo 57, da lei 8.666/1993. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAt;AO, DENUNCIA E RESCISAO 

Este termo podera ser alterado em qualquer de suas clausulas e dispo$ic;:6es exceto 
quanta ao seu objeto, mediante termo aditivo, de comum acordo entre as partes, deste 
que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito. 

A denuncia ou rescisao deste Termo podera ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa 
de qualquer urn de seus participes, mediante notificac;:ao, com antecedencia minima 
de 30 (trinta) dias. A eventual rescisao deste Termo nao 13rejudicara a execuc;:ao de 
atividades previamente acordadas entre as partes, ja iniciadas, os qu_ais manterao seu 
curse normal at~ sua conclusao. 

Paragrafo unico - Constituem motive para rescisao de plena direito o inadimplemento 
de quaisquer de suas clausulas, o descumprimento das normas estabelecidas na 
legislac;:ao vigente ou a superveniencia de normal legal ou fato que tome material ou 
formalmente inexequivel, imputando-se aos participes as responsabilidades pelas 
oprigac;:6es. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justic;:a Federal de Fortaleza - CE, para dirimir todas as quest6es 
decorrentes deste Acordo, que nao possam ser resolvidas de forma consensual com 
renuncia de qualquer outre, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e acordados, os Participes assinam o presente 
instrumento em 03 (tres) vias de igual tear e identico valor juridico, na presenc;:a das 

rav. 



testemunhas abaixo, dando tudo por firme e valioso, para que produza os efeitos 
legais. 

Sao Paulo, 20 de marc;o de 2017. 

Virgilio Augusto Sales Araripe Eduardo Antonio Modena 

Reitor do IFCE Reiter do IFSP 

Testemunhas: 

IFCE IFSP 

Rg: Rg: ~~ 1-C\ 6 .·;:r-s-<4 - 3 



ANEXO I-PLANO DE TRABALHO ANUAL 

1- OADOS CAOASTRAIS: 

Participe 1: CNPJ: 
IFSP - lnstituto Federal de Educa~ao, Ciencia e Tecnologia 10.882.59410001-
de Sao Paulo 65 
Endere~o: 

Rua Pedro Vicente, 625 
Cidade I CEP DDDITclefone E. A.: 
Sao Paulo 01109-010 11 3775-4503 Federal 
Nome do Responsavel 
Eduardo Antonio Modena 
CI I Orgao exped. I Cargo Fun~ao Matricula 

Prof. EBTT Rei tor 

Participe 2: CNPJ: 
IFCE -lnstituto Federal de Educ~u;ao, Ciencia e Tecnologia 10.7 ~-!.0981000 1-
do Ceara 45 
Endere~o: 
Av. Jorge Dumar, 1703, Jardiru America 
Cidade CEP DDDITelefone E.A.: 
Forta leza 60.410-~26 (85) 3401 2300 Federal 

(85) 3~01.2323 
Nome do Respons~h·el 
Virgilio Augusto Sales Ar·aripe 
Cl I Orgao expcd. Cargo Fun~ao Matricula 
91002293815 Professor Rei tor 269659 

• 



2- DESCRI<;AO DO PROJETO 

Titulo do Projeto: Curso de Especializa~ao a distancia em ELABORA(:AO E 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS J>ARA A GESTAO MUNICIPAL DE 
RECURSOS HIDRICOS 

Pedodo da Execu~ao 
Inicio: marcro I 2017 I Termino: maio I 2018 

I 
Descri~ao do objeto: Capacita.,:ao de geston!'S municipais no ambito da 
elabora~ao e gestao de p•·ojetos na area de Recursos Hidricos - edita l da Agencia 
Nacional de Aguas (ANA) 

Justificativa da preposi'Yao: Necessidade de urn polo na regHio Sudeste (Sao 
Paulo), pois o publico alvo cngloba todos os gestorcs municipais de todo o Pais c 
reque1· encontros presenciais dos alunos matriculados, acompanhar e avaliar o 
dcsenvolvimento de aluoos prese.ncialmente e o•·ganizar DEFESAS de 
Monografias I Trabalho de Conclusao de Curso, utilizando assim os espac;os 
fisicos do Campus (salas de aulas elou auditorios), infracstrutura de rcdcs WI-
Fl, projetores multimidia, laboratorios de informatica c transmissao por video 
conferencia. 

3- CRONOGRAMA DE EXECU(:AO 

Meta 
Etapa 

lndicador 
Dura~ao 

Especifica~ao fisico 
lfase 

Unid. Qtd. lnicio Termino 

I I 
Ambiente Virtual de 

h .tO 20/03/17 10/04117 
Aprendizagem 

2 II 
Principios de Hidrologia 

h 20 20103117 24/04/17 
Am bien tal ~ 

3 II 
Maoejo e Conservac;ao da 

h 20 2-t/O..t/1 7 01/05117 
Agua e Solos 

Drenagem Urbana e Noc;oes 
4 Il de lrrigac;ao, Drenagem h 20 01/05/17 15/05/17 

Agricola 

5 Ill 
Sistemas de Abastecimeoto 

h .tO 15105117 12/06117 
de Aguas 

6 Ill 
Tratamento de Aguas 

h 40 05/06/17 03107117 
Residuarias 

7 Ill Reuso de aguas h 10 03107117 10/07117 

8 III 
Residuos Solidos Gestao e 

h 20 10107117 24107117 
Get·enciamento I 

9 Ill 2" Encontro Presencia! h 20 03/0812017 05108/2017 

10 
IV Pl'incipios e conceitos da 

h 20 07/08/17 21108117 
gcstao de rccursos hidricos 



IV Aspectos legais e 
11 institucionais da gestao de 

recursos hidl"icos 

12 
IV Instrumcntos de gestao em 

rccursos hidricos 

13 
IV Educa~ao para a gcstao de 

recursos hidricos 

1-t 
v Plancjamento urbano e 

gestao ambiental municipal 

15 v Planejamento, medi~ao e 
avalia~ao da gestao local 

16 v Licenciamento Ambiental e 
Obras de Sancamento 

17 VI Elabora~ao de projetos 

18 VI Gerenciamcnto de projctos 

~9 VI Licita~oes e Contntos 

20 VI Obras Publicas 

21 Vl 3 " Encontro Presencia( 

22 TCC Trabalho de Conclus~o de 
Curso 

Virgilio Augusto Sales Araripe 
Reitor do IFCE 

h 20 21108/17 04/09/17 

h 20 04/09/17 18/09/17 

b 10 18/09/17 25/09/17 

h .-o 25/09/17 23/10/17 

h 10 23/10/17 30/10/17 

· b 10 30/10/17 06/11117 

' 
h ·2o 06/11/17 20/11117 

h 20 13/11/17 27/11/17 

h 20 20/11/17 04/12/17 

h 20 27/11/17 04/f2/17 

h 20 U /12/17 16/12/17 

h -'0 01103/18 30/04/18 

Sao Paulo. 20 de rnarc;o de 2017 

Eduardo Antonio Modena 
Reitor do IFSP 




