Centro Universitário de João Pessoa

t
CONVÊNIO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSOCIAÇÃO
PARAIBANA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO E OS INSTITUTOS PARAIBANOS DE
EDUCAÇÃO
IPÊ, DE ACORDO
COM
CLAUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES.

•

AS

Por este instrumento particular de convênio, tendo, de um lado, a Associação Paraibana do
Ministério Público (APMP), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com o
número 09.193.343/0001-94, com endereço na Praça Venâncio Neiva, n.º 38, centro, João
Pessoa-PB, neste ato representada pelo seu Presidente, na forma de seu Estatuto, Sr .
Francisco Seráphico Ferraz da NóbregaFilho, residente e domiciliado em João Pessoa-PB,
doravante denominado CONVENENTE, e, de outro lado, os INSTITUTOS PARAIBANOS
DE EDUCAÇÃO - IPÊ, pessoa jurídica de direito privado, constituídos na forma de
Associação Civil sem fins. lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.679.957/0001-02, aqui
doravante denominado CONVENIADO, ,neste ato representado por sua DiretoraPresidente, na forma do seu estatuto sociat a Profª. Dra. Ana Flávia Pereira Medeiros da
Fonseca, mantenedor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO P,ESSOA - UNIPÊ, com
Campus Universitário na BR 230 - Km 22, Município de João Pessoa-PB, têm justo e
acordado o quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Convênio a cooperação entre as partes acima qualificadas para
e aprimoramento
profissional
dos
garantir
a conjugação
de experiências
membros/associados do CONVENENTE, em Cursos de formação em nível superior
promovidos
pelo CONVENIADO,
com o oferecimento de descontos sobre as
mensalidades.
Parágrafo primeiro - Este convênio será inicialmente realizado apenas para os cursos de
Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito,
Educação Física, FisioteFapia, Fonoaudiologia e Psicologia e Tecnológicos em Designer de
Moda, Gestão em Tt Sistemas para internet e Redes de Computadores.
Parágrafo segundo - Os benefícios dispostos neste convênio poderão ser estendidos para os
convenientes e formalizado em Termo Aditivo a este Convênio.
cursos não relacionados ...no parágrafo

/

anterior, desde que haja o interesse ,das parte\

Parágrafo terceiro - As "p~rtes se reservam o direlto de acom panhar tOda~~

etapaSiO

presente CONVÊNIO, ficando a critério dos associados a utilização dos serviços oferecidos
pelo CONVENIADO.

CLÁUSULASEGUNDA-BOSPLANOSDETRABALHO
Por meio do presente CONVÊNIO, as partes buscarão, em conjunto, o desenvolvimento de
programas institucionais, programas de treinamento e desenvolvimento, programas de
orientação profissional; programas de marketing de incentivos e programas de
comunicação corporativa.
Parágrafo único: Para a cooperação de que trata o caput desta Cláusula, as partes
comprometem-se, quando for o caso, a elaborar projetos específicos e assinar os respectivos
Termos Aditivos, como requisitos prévios para a implementação conjunta de cada
programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DESCONTOS

o

CONVENIADO se compromete a conceder aos funcionários
inscritos no Programa Profissionalização, os seguintes descontos:

do CONVENENTE,

3.1. Desconto de 25% (vinte pof'cento), exclusivo para cursos de graduação, composto em
10% (Dez por cento) por adimplência das mensalidades até o seu ve~cimento, acrescido de
15% (Quinze por cento) para o filiado do CONVENENTE;
Parágrafo primeiro: É terminantemente proibida a acumulação dos descontos aCIma
relacionados ou com qualquer plano de bolsas que o UNIPÊ ou qualquer outra instituição
pública ou privada utilize ou conste como signatário, desde que para um mesmo
beneficiário.
Parágrafo segundo: Não haverá qualquer desconto para os beneficiários do presente
convênio sobre os valores das matrículas dos cursos de graduação oferecidos pelo UNIPÊ,
ou seja, os referidos descontos só valem para as mensalidades dos mesmos.
Parágrafo terceiro: Os cursos serão realizados pelo UNIPÊ, sob a sua responsabilidade
organizacional e nas suas dependências, atendendo à legislação e as normas educacionais
em vigor.
Parágrafo quarto: Caso seja necessana a utilização de dependências ou instalações da
CONVENENTE será assinado termo aditivo ao presente convênio, disciplinando as ações e
responsabilidades das partes.

Parágrafo quinto: O benefício poderá ser também concedido aos cônJuges~mpa~iro(\

e filhos/netos dos funcionários do CONVENENTE desde que seja apresentada a ordem de
dependente pelo CONVENENTE, limitada a concessão do benefício a apenas 02 (dois)
dos dependentes

acima relacionados

por funcionário.

Parágrafo quinto: Será computado no número máximo de benefícios (até 02), referido no

parágrafo anterior, o próprio associad6, caso o mesmo faça uso pessoal do convênio. Ou
seja, se o funcionário titular já goza do plano de descontos, terá direito a apenas mais um'
dependente.
Parágrafo sexto: A concessão benefício acima discriminado no item 3.1 da Cláusula Terceira,

bem como no disposto no parágrafo quarto, deverá obedecer aos critérios dispostos na
Resolução Nº 17/2012 publicada pelo CONSEPE - IPÊ.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

O CONVENIADO se obriga a:
4.1 Responsabilizar-se pela programação e execução dos Cursos,
de todos os recursos materiais e humanos necessários;
4.2 Garantir que os cursos realizados sob o abrigo do presente
disposições da Resolução nº.Ol de 08/06/2007 da Câmara
Conselho Nacional de Educação/MEC e com certificados

bem como pelo emprego
Convênio obedecerão às
de Educação Superior emitidos pelo CENTRO

UNIVERSIT ÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ;

4.3 Proporcionar descontos aos profissionais que estejam devidarp.ente registrados como
membros/associados
da CONVENENTE
ou seus dependentes,
observando os
percentuais mencionados na Cláusula terceira do presente instrumento;
4.4 É de responsabilidade do CONVENIADO a realização de todos os pagamentos a
fornecedores, professores, taxas e impostos, e todos os mais que for necessário à·
realização dos cursos.
O CONVENENTE se obriga a:
no prazo de 72 horas,
4.5 Providenciar, sempre que solicitado pelo CONVENIADO,
documentação que ateste a qualidade de membro do CONVENENTE, bem como
promover a divulgação, por meio da internet, intranet e e-mails corporativos dos
Cursos de .Graduação promovidos pelo CONVENIADO,
sem prejuízo de outras'
atividades julgadas de sua responsabilidade.
4.6. Será também de responsabilidade
do CONVENENTE a divulgação dos termos,
benefícios e condições desse convênio aos seus associados, principalmente no que se·
refere ao disposto nas cláusulas oitava e nona deste instrumento (alteração e rescisão do
convênio).

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As taxas de inscrição e mensalidades serão pagas diretamente pelos alunos matriculados;
nas datas estabelecidas, não existindo qualquer desembolso financeiro por parte do
CONVENENTE nem responsabilidade quanto ao adimplemento das mensalidades, ficando
o CONVENENTE isento de qualquer ação de cobrança, relativa a tais pagamentos.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

o presente

Convênio terá a duração de 04 (quatro) anos, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante a lavratura de Termo
Aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO

Toda a divulgação, produção ou publicação que se faça de atividade no âmbito do presente
Convênio, deverá incluir, de forma expressa, referência aos pactuantes, utilizando os seus
logotipos, mencionando, explicitamente, com igual destaque, a natureza e proveniência da
cooperação recebida.
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

A fim' de viabilizar a execução do presente convem o, qualquer alteração, modificação,
complementação, ajuste ou outros fatores atinentes ao presente Convênio somente
produzirão efeitos legais se incorporados, através de aditamentos, a este instrumento, por
escrito, e antecipadamente ajustados e devidamente assinados pe.las partes convenentes,'
entrando em vigor a partir da data acordada por ambas as instituições, tendo efeitos,
inclusive, para os contratos já assinados, ficando impedida qualquer alteração do objetivo e
das metas.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

o presente

Convênio poderá ser rescindido de comum acordo, ou unilateralmente, desde
que notificada à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ~.
preservadas as atividades em andamento, permanecendo inalteradas as condições já
firmadas, até a conclusão do curso em que o aluno esteja matriculado sob abrigo deste
Convênio, sem que nada seja exigido como indenização ou qualquer tipo de ônus dos aqui
estabelecidos.
Parágrafo primeiro - Ehcerra-se

benefício, de forma individual para o beneficiado,. caso
este fique inadimplente com as suas mensalidades. No presente caso, cessam-se, de
imediato, as vantagens concedidas ao titular e aos seus respectivos dependentes.
CLÁUSULA DÉCIMA-

O

DO DESENVOLVIMENTO

Paragrafo único. A CONVENENTE,

a CONVENIADA,

compromete-se

SUSTENTÁVEL

mediante termo aditivo a ser diSCUtid~..'é firmado co~
a colaborar para o programa de e envolVime~ \

sustentável da CONVENIADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES

FINAIS

Os casos omissos deste -Convênio serão resolvidos pelas partes conveniadas, de acordo com
a legislação de regência, observando-se que:
10.1. O prese11te Convênio não gera vinculo empregatício de qualquer natureza;
10.2. Toda e qualquer alteração se dará através da celebração de competente Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-

CASOS OMISSOS

Os casos omissos e as dúvidas provenientes deste Convênio serão resolvidos pelas partes
conveniadas, de acordo com a legislação de regência, observando-se que toda e qualquer
alteração se dará através da celebração de competente Termo Aditivo.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro a comarca da capital do Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer
questões decorrentes deste Convênio, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
E por estarem justos e acorda~os assinam·o presente aditivo de contrato em 03 (três) vias de
igual teor para as finalidades legais, perante as 2(duas) testemunhas abaixo.
João Pessoa, 07 de Fevereiro d
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