
  

 

 

 

  Universidade do Extremo Sul Catarinense  

 

                                       CONVÊNIO DESCONTO CORPORATIVO 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, 

entidade educacional e filantrópica, inscrita no CNPJ sob o n. 83.661.074/0001-04 e 

situada na Av. Universitária, nº. 1105, Bairro Universitário, Criciúma/SC, mantenedora da 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC, neste ato representada pela 

Diretora Presidente da FUCRI e Reitora da UNESC, Profª. Drª. Luciane Bisognin Ceretta, 

brasileira, casada, professora, com endereço para intimação o profissional, aqui 

denominado simplesmente UNESC, e,  

 

NOME E QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA CONVENIADA, que ao final posta sua assinatura 

e anexa contrato social, doravante denominada CONVENIADA, resolvem celebrar o presente 

convênio, mediante as cláusulas seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente convênio, a concessão de descontos nas mensalidades dos 

funcionários da CONVENIADA regularmente matriculados na condição de ingressante na 

UNESC. 

 

Parágrafo Primeiro. O presente convênio habilita a CONVENIADA para que seus 

funcionários com vínculo empregatício formal e sem vínculo de acadêmico com a Unesc, se 

candidatem a receber os descontos nos termos dos Editais de Descontos Corporativos a 

serem lançados pela Unesc. 

 

Parágrafo Segundo. Os descontos permanecerão apenas enquanto o funcionário mantiver 

vínculo empregatício com a empresa. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DESCONTO 

Para cumprimento do objeto do presente CONVÊNIO, a UNESC lançará nos boletos de 

mensalidades dos associados da CONVENIADA, os descontos fixados em edital específico a 

qual o associado tenha participado. 

  

Parágrafo primeiro. Os descontos não poderão ser estendidos a outros alunos caso um 

do(s) contemplado(s) venha a desistir de estudar. 

 

Parágrafo Segundo. Os descontos não poderão ser convertidos em espécie. 

 

Parágrafo Terceiro. Os descontos obedecerão ao edital específico e estarão sujeitos as 

normas e diretrizes da UNESC. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 

São obrigações da CONVENIADA: 

 

 



 

 

 

 

a) Fornecer o nome do beneficiado, CPF e comprovante de vínculo empregatício (cópia 

da CTPS ou GFIP); 

b) Divulgar os cursos da UNESC nos eventos internos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PERDA DO BENEFÍCIO 

 As situações abaixo elencadas acarretarão a perda do benefício, de forma imediata: 

 

a) Trancamento de matrícula. 

b) Transferência para outra instituição de ensino. 

c) Desistência do curso. 

d) Perda do vínculo empregatício com a empresa conveniada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

O presente Convênio terá vigência por prazo indeterminado, no entanto, poderá ser 

rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, mediante aviso formalizado à 

outra parte, com antecedência de 30 (trinta) dias, ou por mútuo acordo entre as partes ou 

ainda por inadimplemento das condições estabelecidas no presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 

A política de descontos recebidos por força do presente convênio poderá sofrer alterações na 

vigência do mesmo, não gerando em hipótese alguma, direito adquirido ou garantia de 

manutenção dos mesmos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Criciúma/SC para dirimir as questões oriundas deste 

CONVÊNIO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justa e acordadas, as partes na presença de testemunhas, assinam o 

presente convênio em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

Criciúma/SC., ____ de __________________ 2018. 

 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA 

Profª. Drª. Luciane Bisognin Ceretta 

 

 

EMPRESA CONVENIADA 

Representante legal  

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Gisele Silveira Coelho Lopes         Nome: Janir de Quadra Paim  

CPF n.: 033.800.899-31                          CPF n.: 823.691.603-00 

Ass.:                                                      Ass.: 

 

 


