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CARTA CONVITE PARA PESQUISADOR VISITANTE
Pesquisador(a): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço: Departamento de XXXXXXXXXXXXXX. Universidade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Cara Dr(a). XXXXXXXXXXXXi,

Em nome do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Universidade
Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), tenho o prazer de convidá-lo para se tornar Pesquisadora
Visitante em nosso programa de pós-graduação stricto sensu.
Neta carta convite, você encontrará detalhes sobre seu status, direitos e responsabilidades com a
UNIMONTES.
Informações gerais
O título de Pesquisador Visitante é um título honorário concedido a pesquisadores que
visitam a UNIMONTES e que ocupam cargos de nível acadêmico em outras instituições nacionais e
internacionais. O tempo de permanência do Pesquisador(a) Visitante é de um (1) ano, podendo ser
prorrogado por mais um (1) ano dependendo da produtividade técnica desenvolvida por ambas as
partes envolvidas. Pesquisadores Visitantes não são empregados pela UNIMONTES durante sua
permanência. O status de Pesquisador Visitante permite que você participe da vida acadêmica e
científica da comunidade de pesquisadores e de pós-graduandos do PPGCS/UNIMONTES.
Uma vez se tornando Pesquisador Visitante, ofereceremos a vocês as seguintes situações:
• Acesso a um gabinete de estudos mobiliado contendo computador com acesso a internet;
• Acesso às salas de aulas contendo computador com projetores para realização de aulas e
palestras;
• Acesso ao sistema de bibliotecas da UNIMONTES;
• Acesso às instalações de pesquisa do PPGCS.
Propriedade intelectual:
Como Pesquisador Visitante, você terá acesso a instalações de pesquisa do
PPGCS/UNIMONTES e poderá ter oportunidades de participar de alguns projetos de pesquisa do
programa de pós-graduação em parceria com pesquisadores do PPGCS. Tais atividades podem
acarretar obrigações relativas à propriedade intelectual (PI), incluindo patentes, direitos autorais e
informações confidenciais. Por exemplo, um projeto de pesquisa da Universidade apoiado por
financiamento de uma empresa pública ou privada normalmente está sujeito a requisitos
contratuais que a UNIMONTES oferece ao patrocinador o direito de licenciar qualquer IP resultante
da pesquisa. Da mesma forma, pesquisas apoiadas pelo governo do Estado de Minas Gerais ou da

Federação Brasileira podem estar sujeitas a uma condição de concessão que a UNIMONTES
fornecerá aos governos estadual ou federal certos direitos de propriedade intelectual. Sua
participação em qualquer projeto desse tipo depende de sua concordância em cumprir as
obrigações da UNIMONTES para com seu(s) patrocinador(es). Isso é importante para você
considerar, porque você pode ter obrigações de PI existentes para sua instituição de origem ou
outros. É de sua responsabilidade e de seu patrocinador do corpo docente evitar conflitos entre
suas responsabilidades com a UNIMONTES e suas responsabilidades com outras organizações.
Antes de iniciar qualquer trabalho no PPGCS/UNIMONTES como Pesquisador Visitante, você
precisará identificar e relatar quaisquer direitos ou obrigações de PI à sua instituição de origem que
possam entrar em conflito com suas obrigações enquanto estiver trabalhando na UNIMONTES.
Como um Pesquisador Visitante, você será solicitado a divulgar para o PPGCS/UNIMOTNES toda a
propriedade intelectual desenvolvida em associação com um projeto de pesquisa de um
pesquisador do PPGCS/UNIMONTES ou através do uso de recursos da Universidade. Você concorda
em cooperar com o PPGCS/UNIMONTES na tomada de tais determinações de propriedade e, se o
PPGCS/UNIMONTES concluir que a Universidade tem uma participação no IP divulgado, você
concorda em executar atribuições ou outros documentos conforme solicitado pelo
PPGCS/UNIMONTES. Se a Universidade reivindicar propriedade por meio de sua contribuição e se o
IP divulgado for comercializado, você ou sua instituição de origem podem ser elegíveis para
participação nos lucros de acordo com a política da Universidade, que pode ser revisada
periodicamente.
Se você tiver dúvidas sobre qualquer um dos itens acima, fale com sua IES/Centro de
Pesquisa ou entre em contato com a coordenação do PPGCS/UNIMONTES.
Esperamos que você considere seu tempo como Pesquisador Visitante no PPGCS/UNIMONTES
gratificante e produtivo.

Atenciosamente,
__________________________________
Coordenador(a) do PPGCS/UNIMONTES

Reconhecimento e Aceitação:
Aceito seu convite para ser convocado como Pesquisadora Visitante na UNIMONTES e
concordo em aderir a todas as regras e regulamentos da Universidade e às leis do Estado de Minas
Gerais, como elas existem atualmente ou podem ser alteradas a partir do momento, ao tempo. Eu
especificamente reconheço e aceito minhas responsabilidades com relação à Propriedade
Intelectual, conforme definido acima.

_____________________________________
Pesquisadora Visitante

