
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS

Pelo presente Instrumento particular, de um lado:

MINAS GERAIS EDUAÇÃO S.A, pessoa jurídica pertencente ao Grupo Anima Educação, com sede na Rua
Airnorés 1451-A, Bairro Lourdes, CEP 30140-071- Belo Horizonte é MG - inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
05.648.257/0001-78, nos termos previstos em seu Estatuto Social, mantenedora do' CENTRO
UNIVERSITÁRIO UNA e das FACULDADES UNA DE CONTAGEM, BETIM, SETE LAGOAS, DIVINÓPOLlS1 e
POUSO ALEGREz, doravante denominadas Una;

e de outro lado:

I,

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário' Federal no Estado de Minas Gerais - SIl:'RAEMG.;
sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.573.338/0001-63, com endereço na rua:
Euclides da Cunha n 14 Bairro: Prado, Cidade: Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP:30.411-170 ,neste
ato representado por seu' coordenador Geral, Igor Yagelovic CPF: 896.344-87 e o Sindicato dos
Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - SINDSEMPMG, inscrito no CNP sobe o nº
07.669.367/0001-41 inscrição Estadual: isento, localizado a Rua: Matias Cardoso nº 63, 7º andar, Bairro:
Santo Agostinho, Cep: 30.170-050, Belo Horizonte, Minas Gerais, neste ato representado por seu
cobrdenador geral, Eduardo de Souza Maia CPF: 754.031.106-15, na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada CONVENIADA;

CONSIDERANDO QUE:

a) A ,IESé entidade que se dedica à prestação de serviços educacionais;.
b) A IES e a CONVENIADA pretendem firmar .0 Convênio; de modo que a IES ofereça serviços

educacionaispara os empregados da CONVENIADA.

. \

Estabelecem entre' si o presente Convênio para Concessão de Descontos no Valor das Parcelas da
Semestralidade Escolar ("Convênio"), de acordo com as cláusulas e condições a seguir.

cLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. O objeto do Convênio é a concessão de desconto nas parcelas de semestralidade dos cursos de
GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ministrados pela IES, para os empregados da
CONVENIADA, excetuando-se, contudo, as matrículas e rematrículas, que serão cobradas
integralmente nos meses de Janeiro e Julho dos respectivos semestres letivos em caso de
graduação.

1.1.1. a desconto' a ser aplicado em razão deste Convênio será de:

PERCENTUAL DE DESCONTOS ,

Graduação. Pós G'raduação

Bacharelado -
Tecnólogo e Lato Sensu

Licenciatura

Primeiro mês de contratação: 25%

8% 8% Meses restantes:

• 1 a 4 alunos: 27%

I
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1.6. O término do vínculo do empregado com a CONVENIADAimportará no imediato cancelamento
do desconto concedido a ele ou aos seus dependentes, devendo o aluno pagar int~gralmerlRfI!ir'...n4'
as parcelas da semestralidade a partir de então.

)

una
• 5 a 9 alunos: 32%
• 10 a 14 alunos: 37%
• 15 ou mais alunos: 42%

1.1.2. Para os novos alunos de Graduação, ingressantes em 2017/1, o desconto será de 20%. Para os
. demais funcionários que já são alunos, permanece o desconto de 8%.

1.1.3. Os descontos não são aplicáveis aos aluno~ já matriculados na Pós-Graduação antes da
-assinaturado presente Convênio.

1.1.4. ~ara aprovação dos BENEFICIÁRIOS matriculados em cursos de Pós-graduação das
CONVENENTES, o BENEFICIÁRIO deverá solicitar o desconto através de protocolo via
Web após a assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais, através da
devida comprovação de vínculo.

1.1.5. Também poderão ser beneficiados pelo presente convênio os dependentes dos empregados da
CONVENIADA,assim considerados os cônjuges, companheiros e filhos.

1.1.6. É alcançado por este Convênio apenas o ingresso na IES que tenha ocorrido por meio de
processo seletivo.

1.2. A cada novo semestre letivo, é facultado à IESreavaliar o percentual de desconto, podendo
reduzi-Io e/ou suprlrni-lo integralmente, mediante comunicado a ser enviado antecipadamente
à CONVENIADAe ao aluno empregado (ou seu dependente) da CONVENIADA,observado o
disposto na cláusula quinta deste instrumento .

. f .••-.
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1.2.1. O não envio de qualquer comunicado pela IES,ao fim do semestre letivo, deve ser entendido
como não prorrogação do benefício, ficando o aluno obrigado ao pagamento integral do
valor da semestralidade.

'1.3. No ato da rnatrfcula, o aluno deverá comprovar sua condição de beneficiário do presente
Convênio, apresentando, se for empregado, declaração de vínculo emitida pela CONVENIADA
acompanhada dos três últimos comprovantes de pagamento de salário e; no caso de
dependente, além dos documentos acima do empregado da CONVENIADA,documento oficial
comprobatório da relação familiar prevista no item 1.1.5. acima.

1.3.1. A juízo da IES podem ser exigidos' outros documentos, caso necessário, para a prova da
condição de beneficiário do Convênio.

1.4. Os alunos beneficiad?s com o Convênio ficam sujeitos ao Regimento, Normas e Procedimentos
Internos da IES;

1.5. O desconto previsto no Convênio não será cumulativo com bolsas ou outros descontos
praticados pela IESe/ou provenientes de lei, convenção coletiva de trabalho ou sentença
normatíva, exceto FIESe PROUNI.

1.7. O beneficio pactuado nesse Convênio se refere apenas aos cursos oferecidos pela IES,não
vinculando outras instituições da mesma rnantenedora.
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2.1.4. Autorizar a IES a efetuar ações de divulgação do Convênio, como por exemplo,
distribuição de panfletos e efetivação de inscrições, assim como repassar à IES a base de dados
dos seus empregados com lnformaçõescorno telefones e endereços;

,)
una

cLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONVENIADA

2.1. Permitir à IES a divulgação dos cursos de graduação aos seus empregados, ou em suas
dependências, de forma a ser definida antecipadamente e de comum acordo entre as partes,
podendo ser utilizados os seguintes meios de divulgação, como por exemplo:

2.1.1. Permitir a realização de reuniões com seus empregados para esclarecimentos sobre os
curso~ de graduação da IES, disponibilizando espaço para divulgação do Convênio, quando
autorizado pela empresa.

2.1.2. Permitir ações de divulgação do Convênio nas dependências da CONVENIADA em dias e
horários previamente agendados e de acordo com a disponibilidade das partes;

I 2.1.3. Permitir, em locais indicados pela CONVENIADA, a montagem de quiosques em suas
dependências, possibilitando aos empregados da CONVENIADA efetuar inscrição e-matrícula.

2.1.5. Incentivar a utilização da Intranet,-como meio de divulgar o Convênio e a obtenção de
informações quanto aos benefícios oferecidos;

2.1.6. Permitir a divulgação do Convênio nos meios de comunicação interna (Jornais, murais,
revistas e site);

2.2. Prestar todas as informações solicitadas pela IES sobre a situação funcional dos empregados
beneficiá rios do convênio, comunicando imediátamente a eventual rescisão de contrato de
trabalho dos benefidários.

2.3. Dar conhecimento aos seus empregados dos termos deste instrumento, instruindo-os sobre o
seu conteúdo de maneira a possibilitar aos empregados a exata compreensão do alcance do
benefício e das hipóteses de supressão.
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cLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA IES.

3.1. Prestar o serviço de acordo com a regulamentação educacional e diretrizes do Ministério da
Educação.

3.2. Conceder o desconto ajustado da forma prevista neste instrumento.

-, cLÁUSULA QUARTA - DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

4.1. O desconto previsto neste Convênio somente será concedido para pagamentos realizados até a
data de vencimento. Na hipótese de impontualidade no pagamento o desconto cessará, incidindo-
se multa e demais cominações legais e contratuais, sobre o valor total da parcela, nos termos ao



Eduardo de Soma Maia
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una
-contrato de prestação de serviços educacionais a ser firmado entre a IESe o BENEFIClÁRIO.

cLÁUSULA QUJNTA - DA DURAÇÃO DO CONVÊNIO E DISPOSiÇÕES GERAIS

5.1. . O Convênio entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo validade para o primeiro
semestre letivo de 2017, podendo ser renovado para os semestres letivos seguintes, através de
termo aditivo.

5.2. É facultado a qualquer das partes rescindir o Convênio mediante prévio comunicado formal à
parte contrárià, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias, hipótese em que haverá o
imediato cancelamento de todos os benefícios concedidos.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. As partes- elegem o foro da Comarca de Belo HorizontejMG, como competente para dirimir

quaisquer dúvidas ou demandas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na

presença das duas testemunhas abaixo indicadas.

BeloHo,;,"nte.~_\_d_e_2017.

Testemunhas:

c) ~ ~_

·a) ;b) _
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