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DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 063/2015 

 
Homologa o convênio celebrado com a  

Empresa Athenas Educacional. 

 

 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, na conformidade do Processo PRPPG nº 

020/2015, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 
Art. 1º Fica homologado o convênio celebrado com a Empresa Athenas Educacional, 

para ofertar e ministrar Cursos de Pós-graduação em nível de Mestrado e outras atividades de 

treinamento, cursos e seminários na área do ensino e da pesquisa. 

  

Art. 2º O presente convênio terá vigência de 03 (três) anos, a contar da data de sua 

assinatura pelas, podendo ser prorrogado, até o limite de 05 (cinco) anos, desde que uma das 

partes não se manifeste contrariamente à continuidade do mesmo, pelo menos a 60 (sessenta) 

dias do término de sua vigência, podendo ser denunciado a qualquer momento, por qualquer das 

partes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo 

que a rescisão somente operará os seus efeitos após o exaurimento das obrigações que as partes 

contraíram com terceiros, prevalecendo, nesta hipótese, os efeitos do presente instrumento até a 

finalização dos cursos iniciado durante a sua vigência, havendo pendências, as partes definirão 

mediante Termo de Encerramento as responsabilidades pela conclusão ou encerramento de cada 

um dos trabalhos, respeitadas as atividades em andamento.  

 

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

seus efeitos a 25/06/2015. 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em sessão 

plenária ordinária de 27 de agosto de 2015. 

 
Prof. Dr. ISNARD DE ALBUQUERQUE CÂMARA NETO 

Vice-Reitor no Exercício do Cargo de Reitor 

Publicada na SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da Universidade 
de Taubaté, em 1º de setembro de 2015. 

Alexandra Aparecida Lobato 
Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais  


