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DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 016/2017 

 

Homologa o convênio celebrado com 

o Comando de Aviação do Exército 

(Cavex). 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, na conformidade do Processo nº PREX-

096/2016, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 

Art. 1º Fica homologado o convênio celebrado com o Comando de Aviação do 

Exército (Cavex), para concessão de descontos nas mensalidades dos cursos de graduação e 

pós-graduação da Unitau e da Escola Dr. Alfredo José Balbi a militares e dependentes, visando 

ampliar-lhes as possibilidades de acesso à Universidade nas Guarnições de Taubaté e de 

Pindamonhangaba. 

 

Art. 2º  O presente convênio terá validade pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer 

tempo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperioso e alheios à vontade dos partícipes 

que tornem impossível o objeto deste instrumento (inadimplemento, adição de normas ou 

legislação, outros), podendo, ainda, ser denunciado, a qualquer tempo, desde que haja a 

manifestação prévia e expressa, de uma parte a outra, com a antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, respeitadas as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. 

 

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

retroagindo seus efeitos a 27/07/2016. 

 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em sessão 

plenária ordinária de 27 de abril de 2017. 

 

Prof. Dr. JOSÉ RUI CAMARGO 

 Presidente 
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Publicada pela SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da Universidade 

de Taubaté, em 3 de maio de 2017. 

 

Alexandra Aparecida Lobato 

Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais  


