
                                                                                        
 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO (MdE) 

sobre 

Pesquisa e Cooperação Tecnológica 

entre 

Departamento de Bioquímica,  

Universidade Abdul Wali Khan, Mardan, República Islâmica do Paquistão 

e 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil 

 

 

 

Considerando a importância da cooperação em pesquisa acadêmica e tecnológica entre 

universidades para o ativo envolvimento no domínio da ciência e tecnologia,  

 

o Departamento de Bioquímica da Universidade Abdul Wali Khan Mardan (AWKUM), 

Paquistão, representado pelo seu Chanceler, Prof. Khurshid Khan,  

 

e o Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará 

(PPGB-UFC), Brasil, representado pelo seu Reitor, Prof. Henry de Holanda Campos,  

 

concordam em estabelecer um programa de cooperação acadêmica em áreas de interesse 

mútuo, e de acordo com os termos e condições detalhadas neste Memorando de 

Entendimento. 

 

 

1. As duas instituições expressam sua disposição para colaborar nas áreas de pesquisa e 

educação em Bioquímica. 

 

2. As duas instituições trabalharão conjuntamente para estabelecer projetos de pesquisa 

assim como para buscar financiamento para pesquisa. 

 

3. No limite de sua disponibilidade de recursos, o PPGB-UFC poderá receber estudantes 

ou professores da AWKUM. 

 

4. Estudantes da AWKUM que já estejam matriculados em programas de pós-graduação, 

receberão prioridade de aceite no PPGB-UFC para realizarem intercâmbio através de 

programas de pós-graduação sanduíche da Comissão de Educação Superior (CES) do 

Paquistão. 

 

5. Estudantes da AWKUM que desejem se graduar em programas de pós-graduação 

(Mestrado ou Doutorado) do PPGB-UFC, terão necessariamente que preencher os 

requisitos para admissão estabelecidos pelo PPGB-UFC. Os estudantes que preencham 

tais requerimentos terão preferência para receber bolsas, de diferentes agências, geridas 

pelo PPGB-UFC. 

 



                                                                                        
 

6. O Prof. Mohibullah Shah da AWKUM será o responsável por coordenar todos os 

procedimentos de seleção no Paquistão de estudantes da AWKUM para programas de 

pós-graduação do PPGB-UFC. 

 

7. O Prof. Bruno Matias, representando o PPGB-UFC, envidará esforços para que 

estudantes ou professores da AWKUM sejam aceitos por grupos de pesquisa específicos 

do PPGB-UFC, com o intuito de obterem bolsas de estudos de agências financiadoras 

locais ou internacionais. 

 

8. PPGB-UFC and AWKUM trabalharão em conjunto para organizar seminários, 

conferências ou oficinas sobre tópicos de interesse mútuo e convidar membros das 

respectivas instituições para deles participarem. 

 

9. Este MdE ficará válido a partir da data de sua assinatura por um período de tres anos e 

poderá ser renovado caso haja consentimento mútuo. 

 

10. Ambas instituições têm o direito de solicitar o término deste MdE por uma notificação 

com pelo menos seis meses de antecedência. No entanto, ambas as partes irão assegurar 

que todas as atividades em andamento prosseguirão até seu término. 

 

 

Estando acordados os interesses, as partes do presente convênio assinam o documento 

escrito em dois originais 

 

 

Pela Universidade Federal do Ceará 

 

 

Data: ____ / ____ / 2018 

 

 

 

 

___________________________ 

Henry de Holanda Campos 

Reitor 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Bruno Mathias 

Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Bioquímica 

 

 Pela Universidade Abdul Wali Khan 

 

 

Data: ____ / ____ / 2018 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Khurshid Khan 

Chanceler 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Mohibullah Shah 

Professor do Departamento Bioquímica 

 

 

 


