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DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 128/2012 

 
 
Homologa o convênio celebrado com o 

Hospital Regional do Vale do Paraíba. 

 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, na conformidade do Processo nº PREX-

991/12, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 
Art. 1º  Fica homologado o convênio celebrado com o Hospital Regional do Vale 

do Paraíba, para cessão, pelo Hospital, de espaço físico nas dependências dos Serviços de 

Oncologia, Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica, Emergência e Urgência Cirúrgica (Trauma), 

Imaginologia e Otorrinolaringologia e Laboratório de Técnica Cirúrgica, para que o mesmo se 

preste como campo de aprendizado e ensinamento aos alunos das disciplinas de Oncologia, 

Cirurgia Cardíaca e de Hemodinâmica e de Trauma, Imaginologia e Otorrinolaringologia, do 

Departamento de Medicina na Universidade de Taubaté. 

 
Art. 2º  O presente convênio terá vigência até 30/06/2013, contados a partir de 

sua data de assinatura, podendo ser renovado anualmente de acordo com o interesse das 

partes, por meio de Termo de Aditamento, desde que uma das partes não notifique a outra, 

por escrito, com antecipação mínima de dois meses de seu término, da intenção de não 

prorrogá-lo, sem prejuízo da conclusão das atividades em curso, podendo, ainda, ser 

rescindido por comum acordo de ambas as partes, desde que notificada a outra parte, por 

escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

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

retroagindo seus efeitos a 07/11/2012. 

 
SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em 

sessão plenária ordinária de 19 de dezembro de 2012. 

 

JOSÉ RUI CAMARGO 

REITOR 

 

Publicada na SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da 

Universidade de Taubaté, em 21 de dezembro de 2012. 
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