TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Pelo presente Instrumento e nos melhores termos de direito,
UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A.,

sociedade

anônima, inscrita no

CNPJ

n°

14.019.108/0001-30 com sede no SIA trecho 17, rua 10, lote 455, 3º andar, sala 301,
CEP: 71200-228, Zona Industrial, Brasília, neste ato representado pelo Sr. Rafael Mendes
de Oliveira Castro, inscrito no CPF sob o n° 635.579.831-53, Diretor Comercial, doravante
denominado simplesmente UNYLEYA e Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança
do Trabalho - ABRAEST, inscrita no CNPJ sob no 37.992.492/0001-59, situada na EQS
102/103, bloco A, sala 1, 2º andar, Centro Comercial São Francisco, Brasília-DF, neste ato
representada pelo Sr. Denilson Rodrigues Santana, Engenheiro, doravante denominado
simplesmente CONVENIADO:

RESOLVEM firmar o presente Termo de Cooperação Técnica, que reger-se-á pelo Código Civil e pela
legislação a ele correlata, bem como pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a concessão de descontos nos cursos e programas de
aperfeiçoamento profissional, extensão, graduação e pós-graduação lato sensu presenciais ou a distância
ofertados pela UNYLEYA e ministrados aos associados e/ou colaboradores do CONVENIADO bem como
seus respectivos dependentes.
1.2. Os descontos aos associados, colaboradores e seus dependentes nos cursos de graduação e pósgraduação, descritos no item 1.1, seguirão o disposto nas tabelas anexas e são válidas até janeiro do ano
posterior à assinatura deste, quando serão renovadas. A partir daí as tabelas serão renovadas a cada 12
meses.

Graduação a distância - Descontos de até 30%* para os 11 cursos - www.unyleya.edu.br – tabela
anexa;
*Desconto para pagamento até a data do vencimento.
Pós-graduação a distância – Descontos de até 55%* para mais de 700 cursos – www.wpos.com.br –
vide tabela anexa;
*O desconto varia de acordo com a forma de pagamento escolhida.
Pós-graduação CEJUR (Centro de Estudos Jurídicos) – Descontos de até 38%* para os 5 cursos –
cejur.unyleya.edu.br – vide tabela anexa;
*O desconto varia de acordo com a forma de pagamento escolhida.
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1.3. Na hipótese de a UNYLEYA vir a oferecer novos serviços que não constem do presente instrumento,
caberá ao CONVENIADO autorizar a inclusão, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRAPARTIDA
2.1. O CONVENIADO incumbe-se divulgar amplamente o presente convênio aos seus colaboradores,
associados e respectivos dependentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO
3.1. A identificação dos beneficiários será feita mediante carta de encaminhamento do CONVENIADO e/ou
documento que comprove vínculo dos beneficiários com o conveniado.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. Os serviços previstos na CLÁUSULA PRIMEIRA deverão ser pagos pelos beneficiários diretamente a
UNYLEYA ou a um representante devidamente autorizado.
4.2. A contratação do(s) serviço(s), bem como a forma de pagamento, será feita diretamente entre os
beneficiários, dependentes e a UNYLEYA.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS
5.1. O presente termo não envolve repasse e/ou transferência de recursos financeiros de qualquer
natureza entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência de um ano, e poderá ser
renovado, automaticamente, se for do interesse de ambas as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES
7.1. O presente termo só poderá ser alterado em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1. Fica reconhecido, a qualquer das partes, o direito de rescisão do presente termo, livremente,
sem qualquer ônus às partes envolvidas e sem nenhuma responsabilidade, mediante comunicação por
escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, preservando-se os direitos dos alunos.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1. Fica eleito o foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida no cumprimento deste termo, sendo os casos
omissos resolvidos por consenso entre as partes.
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Assim ajustados, as partes assinam o presente em duas vias para um só efeito, perante as testemunhas
abaixo indicadas.

Brasília – DF, 06 de Agosto de 2020
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Anexo I
FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:

Associação Brasiliense de Engenharia
de Segurança do Trabalho

CNPJ:

Nome Fantasia: ABRAEST
Endereço:

37.992.492/0001-59

Sigla: ABRAEST

EQS 102/103, bloco A, sala 4, 2º andar,
Centro Comercial São Francisco,

Bairro:

Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Telefone I: 3225-2440

Telefone II: 985037106

Qnt. de Funcionários:

Nome completo:
E-mail I:
Telefone Fixo:

Faixa Etária:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO
Fernando Luiz de Faria Xavier
contato@abraest.org.br
E-mail II: comunicacao@abraest.org.br
3225-2440

Celular:

61 98151-6930

NOMENCLATURA UTILIZADA PELO CONVENIADO
☐ Funcionários

☐ Sindicalizados

☐ Colaboradores

☐ Associados

☐ Empregados

☐ Terceirizados

☐ Servidores

☐ Outros:

☐ Usuários
QUAIS SÃO AS MÍDIAS UTILIZADAS PARA DIVULGAÇÃO?
☐ E-mail Marketing

☐ Mural e/ou Cartaz. Tamanho: ☐ A4 ☐ A3

☐ Redes Sociais. Qual? Facebook, twitter, Instagran

☐ Jornal

☐ WhatsApp

☐ Revista

☐ Stand

☐ Mala Direta

☐ Intranet

☐ Divulgação in Loco

☐ Site. Qual?

☐ Outros:

Observação: O site encontra-se em processo de reestruturação.
QUAIS AS ÁREAS DE GRADUAÇÃO QUE MAIS INTERESSAM AO CONVENIADO?
☐ Administração

☐ História

☐ Pedagogia

☐ Ciências Contábeis

☐ Língua Portuguesa

☐ Gestão de RH

☐ Gestão Ambiental

☐ Marketing

☐ Gestão Hospitalar

☐ Logística

QUAIS AS ÁREAS DE PÓS-GRADUAÇÃO QUE MAIS INTERESSAM AO CONVENIADO?
☐ Administração pública

☐ Engenharia e Arquitetura

☐ Saúde

☐ Contabilidade e Finanças

☐ Gestão

☐ Enfermagem

☐ Direito

☐ Licitação e Contratos

☐ Segurança e Inteligência

☐ Educação e Magistério

☐ Marketing

☐ Psicologia

☐ Nutrição

☐ Políticas Públicas

☐ Meio Ambiente

☐ Trânsito e Trafego

☐ Serviço Social

☐ Gestão Bancária

☐ Logística

☐ Farmácia

☐ Teologia
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 07/08/2020 às 14:21:36 (GMT -3:00)

Minuta de Convênio Assinada - ABRAEST.pdf
ID única do documento: #8675ed09-6ce2-47c9-99e2-e4e4a8d88f9b
Hash do documento original (SHA256): 75335845abd8de46699f4b3936a3c2fd7ea8d675cc88a8bde4a2cc07f1572688
Este Log é exclusivo ao documento número #8675ed09-6ce2-47c9-99e2-e4e4a8d88f9b e deve ser considerado parte do mesmo, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (1)
Rafael Mendes de Oliveira Castro (Participante)
Assinou em 07/08/2020 às 14:25:13 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento

07/08/2020 às 14:21:37
(GMT -3:00)

Janaina Lemos da Silva solicitou as assinaturas.

07/08/2020 às 14:25:13
(GMT -3:00)

Rafael Mendes de Oliveira Castro E-mail rafaelcastro@unyleya.com.br, IP:
186.235.86.28 assinou.
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