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OBJETO: CONVENIO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS - GRADUAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas: 

De um lado: 

FACULDADE ATENEU – FATE, credenciada pelo MEC sob o nº 1881, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 41.548.546/0001-69, com sede na Avenida Coletora Antonio Gadelha, 621, Messejana, no 
Município de Fortaleza, Estado do Ceará, doravante denominada CONVENIADA, neste ato 
representado por seu Direito o PROFESSOR CLAUDIO RABELO BASTOS, brasileiro, casado, 
administrador, portador da Célula de Identidade RG nº. 91002322963 e inscrito no CPF sob o 
nº.45649464391. 

E do outro: SEITAC – Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e 
Automação do Ceará, entidade sindical sem fins lucrativos, representante legal no Estado 

do Ceará dos segmentos supracitados,  inscrita no CNPJ sob o n° 00.937.422/0001-

98,  situada na Av. Dom Luís, 880 sala 407 – Meireles – Fortaleza-CE, CEP: 60160-230, 

fones: (85) 3264-2669 e 3261-7501,     doravante denominada CONVENENTE, neste ato 
representada por sua Gerente Executiva ÂNGELA MARIA MIRANDA DE MORAES, 
brasileira, casada, administradora de empresas,      portadora da cédula de Identidade RG 
nº 2007009210197   e inscrita no CPF sob o nº  102.178.513-04.  

 

 
CLÁUSULA 1º – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente Contrato, a concessão de descontos nos cursos de graduação 

e pós-graduação oferecidos pela CONVENIADA, conforme disposto no item 2.1.1, aos 
BENEFICIÁRIOS, através da inserção no programa DE VANTAGENS da CONVENENTE. 

1.2. O PROGRAMA DE VANTAGENS tem como finalidade proporcionar aos empregados e 
colaboradores da CONVENENTE a obtenção de descontos e vantagens no(s) 
estabelecimento(s) da CONVENIADA. 

 
CLÁUSULA 2º – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
2.1. Durante o prazo de vigência deste Convênio, e sem prejuízo das demais obrigações 

assumidas, a CONVENIADA obriga-se a: 
 
2.1.1 Oferecer aos BENEFICIÁRIOS descontos de 10% (dez por cento) no valor dos cursos de 

graduação e pós-graduação,  ofertados pela CONVENIADA, a partir da data de assinatura 
do presente Convênio. 

2.1.2 Nos casos de pagamentos até o dia 5 de cada mês os BENEFICIÀRIOS terão ainda 5% 
(cinco por cento). 

2.1.3. Os cursos de graduação conveniados são os descritos abaixo: 

2.1.3.1. Cursos de Graduação: 

a)  Ciências Contábeis; 

b)  Administração de Empresas; 

 

2.1.3.2. Cursos de Graduação Profissional:  

a)   Processos Gerenciais (Formação de Gerentes) 

b)   Gestão Financeira; 

c)   Secretariado 

d)   Turismo 

e) Recursos Humanos 

f) Logística 
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2.1.4.  Os diretores, executivos e empregados diretos e indiretos da CONVENENTE, em 
comum acordo entre as partes, serão incentivados pela CONVENIADA a participar de cursos de 
extensão e pós-graduação a serem realizados nas dependências da CONVENIADA, na suas 
sedes em Messejana/Antônio Bezerra ou na Aldeota. Para estas modalidades de cursos o 
desconto garantido será de 5% (cinco por cento) do valor do curso, a partir de 02 (dois) alunos 
inscritos. O desconto nas mensalidades poderá ser de 10% (dez por cento) quando a 
CONVENENTE se responsabilizar pelo pagamento das mensalidades. Caso sejam turmas 
formadas exclusivas para diretores, executivos e/ou empregados diretos e indiretos da 
CONVENENTE, independentemente do desconto em folha, será de 10% (dez por cento).  

 
 
2.1.5  Informar à CONVENENTE sempre que houver alteração no percentual de desconto 

estabelecidos no item 2.1.1., com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.   
 
2.1.6.  Informar à CONVENENTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), sobre 

qualquer intervenção ou descredenciamento realizado pelo órgão competente no tocante 
ao serviço oferecido ou à instituição da CONVENIADA.  

 
CLÁUSULA 3º – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

   3.1. São condições para fazer jus aos benefícios do Convênio: 

3.1.1. Fazer parte do quadro de empregados e/ou colaboradores da     CONVENENTE; 

3.1.2. Ser cônjuge, ascendente ou descendente direto ou dependente legal de qualquer 
pessoa relacionada ao item 3.1.1 supracitado; 

3.1.3. A comprovação necessária para o gozo do benefício tratado será feita através de 
apresentação de DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONVENENTE EM PAPEL 
TIMBRADO, COM VISTO OBRIGATÓRIO DO SEITAC e no caso do item 3.1.2, 
também mediante apresentação de documentação comprobatória de parentesco. 

 
CLÁUSULA 4º – DA VIGÊNCIA E DA DENÚNCIA 
 
4.1.  O presente Convênio vigorará pelo período indeterminado, a contar da data de sua 

assinatura.  
 
4.2.  Independente do disposto acima, qualquer das Partes poderá renunciar ao presente 

Convênio, a qualquer tempo, sem nenhuma onerosidade, mediante notificação à outra 
parte, por escrito, com antecedência de, no mínimo 30 (trinta) dias, período em que as 
Partes conveniadas deverão cumprir integralmente com suas obrigações contratuais. 

 
CLÁUSULA 5º - DAS VANTAGENS. 
 
5.1.  Os diretores, executivos, empregados diretos e indiretos da CONVENENTE e os seus 

respectivos dependentes diretos (cônjuge e filhos) que forem classificados no exame de 
seleção de vestibular e matriculados ou que foram aceitos como alunos graduados nos 
cursos de graduação da CONVENIADA gozarão de um abatimento nas parcelas das 
semestralidades conforme tabela em vigor.Os descontos serão válidos para os cursos de 
Bacharelado, durante todo o curso, que não poderá exceder a 05 (cinco) anos, como 
também cursos de Tecnólogo, durante todo o curso, que não poderá exceder a 03 (três) 
anos, condição esta que se formalizará mediante Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre a CONVENIADA e o ALUNO. 

 
5.2.   A tabela a que se refere o item anterior será enviada anualmente a empresa           

CONVENENTE; 
 

5.3.  Será garantida a  CONVENENTE um desconto mínimo de 10% (dez por cento)                               
sobre o valor contratado para os cursos de graduação; 

 
5.4. O CONVENENTE se compromete a divulgar junto aos seus diretores, executivos, 

empregados diretos e indiretos e a seus dependentes diretos e indiretos e a seus 
dependentes diretos os benefícios estabelecidos no presente convênio, através das suas 
publicações internas, tais como informativo, home page, intranet, dentre outros. 

5.5.  Ficará a cargo da CONVENIADA, a captação das inscrições para os exames vestibulares, 
nas dependências da CONVENENTE em local e horário estabelecidos pelas partes. 
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CLÁUSULA 6º – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1. Os demais descontos suplementares oferecidos pela CONVENIADA não serão 

cumulativos com o benefício objeto do presente instrumento. 
 
6.2. A execução do presente instrumento não implicará ônus de qualquer natureza para a 

CONVENENTE. 
 
6.3.  Este contrato só poderá ser alterado mediante termo aditivo devidamente assinado pelos 

representantes legais de ambas as Partes. 
 
6.4.  Sem a prévia e expressa anuência e por escrito da CONVENENTE, é terminantemente 

vedada a CONVENIADA utilizar/explorar marcas e/ou logos da CONVENENTE sem a 
devida autorização formal entre as Partes. 

 
6.5.  Nenhuma das condições deste Convênio deve ser entendida como meio para constituir 

uma sociedade, joint venture, relação de parceria ou de representação comercial entre as 
Partes, nem ainda vínculo empregatício entre os empregados, prepostos, contratados e/ou 
subcontratados da CONVENENTE e/ou da CONVENIADA, sendo cada uma, única, 
integral e exclusivamente responsável por seus atos e obrigações. 

 
6.6.  Os acertos financeiros ocorrerão diretamente entre o CONVENIADO e o beneficiário do         
convênio. O CONVENENTE não assume qualquer ônus de ordem financeira ou qualquer outro 
tipo de responsabilidade, seja qual for a opção feita pelo  beneficiário deste Convênio. 
 
6.7. As cláusulas deste contrato consolidam o completo entendimento das Partes e prevalecem 
sobre quaisquer entendimentos firmados anteriormente a respeito do objeto ora contratado. 
 
CLAUSULA 7º - DA RESCISÃO 
 
7.1. O presente convênio poderá ser rescindido de pleno direito a qualquer tempo, por interesse, 

conveniência ou iniciativa de qualquer das partes conveniadas, mediante aviso prévio, por 
escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando ajustado que, se tal acontecer, os beneficiários 
não terão interrompidas as vantagens ora firmadas até o termino do curso de graduação 
e/ou pós-graduação a que estiver matriculado, respeitando o prazo máximo de 05 (cinco) 
anos para os cursos de graduação, 03 (três) anos para os cursos de graduação profissional 
e 02 (dois) anos para os cursos de extensão e pós-graduação. 

 
CLÁUSULA 8º – FORO 
 
8.1. As PARTES elegem o foro da Comarca de Fortaleza para dirimir questões decorrentes do        

presente contrato, renunciando, expressamente, a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

 
E, por estarem ajustadas, assinam as Partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

 
 

Fortaleza, 21 de Junho de 2011 
 
 
 
  
Prof. Cláudio Rabelo Bastos                                    Ângela Maria Miranda de Moraes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
FACULDADE ATENEU – FATE                                           Gerente Executiva-SEITAC 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
Assinatura:        Assinatura: 
Nome:        Nome:  


