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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 

IUS GENTIUM CONIMBRIGAEICENTRO DE DIREITOS HUMANOS 

(COIMBRA) 

EA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

EA 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA 

O Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos Humanos (IGC1CD11), 

sediado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Pátio da Universidade 

3004-545 Coimbra, Portugal, representado pela Mestre Carla de Marcelino Gomes, 

membro da Direção e Coordenadora de Projetos 

E 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), representada por seu 

Magnifico Reitor Professor Doutor Ari Ott, com a finalidade de promover ações de 

integração entre o Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu Mestrado Profissional 

Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça — PPG/DHJUS e instituições 

internacionais de alta qualidade cientifica 

E 

A Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON), representada por seu 

Diretor, Desembargador Paulo Kiyochi Mori, em nome da parceria Técnico-Cientifica 

TJRO/EMERON e UNIR/RO para a realização do Programa de Pós-Graduação Stricto-

Sensu Mestrado Profissional Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça — 

PPG/DHJUS 

É celebrado o presente protocolo de cooperação, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes: 
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Cláusula Primeira 

(Objetivos) 

O presente protocolo tem por finalidade contribuir para: 

a) O estudo, pesquisa, educação e formação no âmbito de temáticas de Direitos 

Humanos; 

b) O desenvolvimento dos domínios científicos de interesse comum de modo a 

que as relações de intercâmbio permitam uma conjugação de ações de formação que 

originem beneficios para ambas as partes; 

c) O intercâmbio, divulgação e difusão das atividades a desenvolver. 

Cláusula Segunda 

(Incumbências) 

Às partes do presente protocolo incumbe: 

a) Colaborar em todas as iniciativas que sejam do interesse recíproco e que 

contribuam para o aprofundamento dos conhecimentos técnico-científicos dos seus 

membros; 

b) Desenvolver esforços no sentido de preparar e realizar ações concretas, como 

o desenvolvimento de projetos de educação e formação, pesquisa, congressos, seminários, 

entre outras iniciativas que se enquadrem em temáticas no âmbito dos Direitos Humanos. 

Cláusula Terceira 

(Planejamento) 

Cada ação a desenvolver será objeto de um planejamento próprio que inclua 

planos de formação ou de pesquisa, orçamentos e aplicação de resultados. 



DtjáktS UNIR 

puso; IUS GENT1UM COMMERIGAE 

	 CENTRO DE DIREITOS HUMANOS 411/4̂  
EMERON 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 

Cláusula Quarta 

(Duração) 

O presente protocolo é celebrado por prazo de 12 meses, renovável 

automaticamente por igual e sucessivo período, até o limite de 60 meses, a não ser que as 

partes informem, por escrito, da sua não renovação, com a antecedência mínima de trinta 

dias em relação ao termo do presente protocolo e/ou de cada uma das suas renovações, 

tendo neste caso efeito a partir da data de conclusão de todas as iniciativas em curso. 

Porto Velho, 18 de outubro de 2017 

Pelo 

lus Gentium Conimbrigae 

Mestre Carla de Marcelino 

Gomes 

Pela 

Universidade Federal de 

Rondônia 

ha"  

_minoro? 

mialriAlr(Reitor Ari Ott 

Pela 
Escola da Magistratura de Rondônia 

C
A-----7 Desembargador Paulo Kiyoc Mori 
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