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DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 003/2016 

 

Homologa o convênio celebrado 

com a Morpho Card do Brasil S/A e 

a Fundação de Apoio à Pesquisa, 

Tecnologia e Inovação - Fapeti. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, na conformidade do Processo PREX nº 014/2016, 

aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 

Art. 1º Fica homologado o convênio celebrado com a Morpho Card do Brasil S/A e a 

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação – Fapeti, para continuidade das ações de 

criação de um programa de cooperação e intercâmbio técnico, científico e educacional, 

abrangendo atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de Tecnologia da Informação. 

 

 Art. 2º O presente convênio terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 

a partir de 04/01/2016, podendo ser prorrogado, se necessário, em virtude única e 

exclusivamente de dificuldades técnico- científicas, mediante exposição de motivos, com a 

indicação do prazo adicional de prorrogação desejado, a ser apresentada pela equipe de 

profissionais da Unitau à Morpho, no prazo de 30 (trinta) dias de antecedência do término do 

prazo previamente estipulado, devendo a Morpho, caso não aceite a prorrogação, manifestar 

suas razões, o que deve fazer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento de aludida 

exposição de motivos, sendo a ausência de manifestação considerada como aceitação tácita. 

  

Art. 3º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 18/12/2015. 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em sessão 

plenária ordinária de 04 de março de 2016. 

Prof. Dr. JOSÉ RUI CAMARGO 

Presidente 
 

Publicada na SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da Universidade 
de Taubaté, em 09 de março de 2016. 

 
Alexandra Aparecida Lobato 

Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais 


