ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E VALORES DE
INVESTIMENTOS DO CURSO

Acordo Interinstitucional de Cooperação Científica, Técnica e Financeira
O Acordo de Cooperação entre o IDH – Instituto de Direito e História e a UFF –
Universidade Federal Fluminense, com interveniência da Fundação Euclides da Cunha,
tem com o objeto a cooperação entre os partícipes na promoção de programas de pesquisa,
ensino, extensão, administração universitária, capacitação de pessoal e intercâmbio de
professores visitantes/ convidados, objetivando, prioritariamente, os projetos de interesse
definidos nos planos de desenvolvimento das Instituições firmatárias; em especial o
fomento de pesquisas e capacitação a nível de doutorado em direito interinstitucional no
estado do Mato Grosso do Sul.
Valores de investimentos por aluno:
O investimento individual por aluno é de R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três
mil e seiscentos reais), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigidos anualmente na forma da lei, que deverá
ser paga diretamente, ou por boleto, ao IDH – Instituto de Direito e História, responsável
pela gestão administrativa e financeira do curso.
A primeira parcela, após os tramites legais de seleção e aprovação do aluno, terá
vencimento em 05 de março de 2021, e as demais nos dias 5 (cinco) de cada mês
subsequente, até completar as 48 (quarenta e oito) parcelas, independentemente da data
de apresentação da defesa da tese, para custear o referido Curso de Doutorado em
Direitos, Instituições e Negócios, ministrado pela Universidade Federal Fluminense –
UFF, na forma do convenio acima noticiado.
Devido a natureza auto financiada do programa de Doutorado Interinstitucional,
deste acordo, não serão oferecidas bolsas pelas partes convenentes.
Mais informações e eventuais dúvidas, favor entrar em contato com o Instituto
de Direito e História – IDH, com sede na R. da Paz, 87 - centro. cep: 79002-190 Campo Grande – MS. Email: contato@idhdireito.com.br – Telefone (67) 3211-0919

