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TERMO DE CONVÊNIO: 2022/2 
 

Por este instrumento, de um lado, a Faal – Faculdade de Administração e Artes de Limeira, mantida pela PHD 

Educacional Ltda, CNPJ: 04 103 342/0001 – 98, situada à Av. Engenheiro Antônio Eugênio Lucatto, 2515, Vl. Camargo. 

CEP: 13486-093. Limeira-SP. Contatos: 3444 3240/3444 3239/ 97411 1253 / atendimento@faal.com.br, representada 

a Diretora Geral Kênia de Sousa Silva Lyra, CPF: 218.747.938-24, RG 33.762.351-X: e de outro, a Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo, CNPJ: 00.175.847/0001-

07, endereço: Praça Coronel Fernando Prestes, 74, Bom Retiro, São Paulo, São Paulo. Telefone (11) 3313-1528, 

doravante denominada CONVENIADA, estabelecem entre si um convênio acadêmico – empresarial nos seguintes 

termos:  

 

DA RESPONSABILIDADE DE FAAL 
 

Cláusula 1ª- Fica estabelecido que funcionários, associados seus cônjuges e seus dependentes diretos encaminhados 
pela CONVENIADA terão direito a descontos EM FORMA DE BOLSAS DE ESTUDOS nos cursos de GRADUAÇÃO, desde 
que as mensalidades sejam pagas até o vencimento do boleto, seguindo os valores da tabela* abaixo: 
 

CURSO 
VALOR para 

PAGTO EM DIA 

DESCONTO PARA 
EMPRESAS 

CONVENIADAS COM 
ATÉ 5 BOLSISTAS (30%) 

DESCONTO PARA 
EMPRESAS 

CONVENIADAS ACIMA 
DE 5 BOLSISTAS 

 (40%) 

 ADMINISTRAÇÃO 1º AO 8º 

(Bacharel: 4 anos) 
R$915,00 R$640,50 R$549,00 

ARTES VISUAIS 1º AO 6º 

(Licenciatura: 4 anos) 
R$798,00 R$558,60 R$478,80 

DESIGN DE INTERIORES                   

(Tecnólogo: 2,5 anos) 
R$881,00 R$616,70 R$528,60 

DESIGN DE MODA                   

(Tecnólogo: 2,5 anos) 
R$830,00 R$581,00 R$498,00 

DESIGN GRÁFICO 1º AO 8º 

(Bacharel: 3,5 anos) 
R$1322,00 R$925,40 R$793,20 

MARKETING             

(Tecnólogo: 2 anos) 
R$526,00 R$368,20 R$315,60 

PROCESSOS GERENCIAIS 1º 

(Tecnólogo: 2 anos) 
R$798,00 R$558,60 R$478,80 

RECURSOS HUMANOS 1º 

(Tecnólogo: 2 anos) 
R$798,00 R$558,60 R$478,80 

*Tabela referente à 2022-2, o convênio deve seguir os valores da tabela vigente, podendo sofrer alteração em semestres futuros. 

 
Cláusula 2ª- Será oferecido desconto de mais 5% por aluno matriculado vindo da mesma empresa, caso o número 
de colaboradores seja maior que 15 (QUINZE), conforme tabela, exceto o curso de Tecnologia em Marketing. Não 
se aplica aos cursos oferecidos pela parceira UNIASSELVI. 
 
 
Cláusula 3ª - Fica estabelecido que funcionários, associados e seus cônjuges e seus dependentes diretos 
encaminhados pela CONVENIADA terão direito a descontos para os cursos de Pós-Graduação o desconto é de 35% 
para pagamento em 18 parcelas. 
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CURSO VALOR para PAGTO EM DIA 

 

DESCONTO PARA  

EMPRESAS CONVENIADAS 35% em 18x 
 

PÓS LATU SENSU - MBA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL (18 MESES) 

 
R$513,76 

 
R$ 333,94 

PÓS LATU SENSU EM PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL (18 MESES) 

 
R$513,76 

 
R$ 333,94 

PÓS GRADUAÇÃO EM MARKETING DIGITAL E 
MÍDIAS SOCIAIS (18 MESES) 

 
R$513,76 

 
R$ 333,94 

*Tabela referente à 2022-2, o convênio deve seguir os valores da tabela vigente, podendo sofrer alteração para os semestres 
futuros . 

 
Cláusula 4ª- Para adesão do desconto das bolsas ofertadas, os beneficiários interessados devem apresentar à FAAL 
uma declaração atualizada, emitida pela CONVENIADA (Sindicato), comprovando vínculo associativo com a mesma, 
bem como, o holerite atual fornecido pela empresa para a efetivação da matrícula. 
 
Cláusula 5ª – Fica estabelecido que funcionários, associados e seus cônjuges e seus dependentes diretos 
encaminhados pela CONVENIADA terão direito a descontos na Hugle Academy, nossa escola de inglês, o desconto é 
de 30% no valor da matrícula e das mensalidades, desde que as mensalidades sejam pagas até o vencimento do 
boleto, seguindo os valores da tabela* abaixo: 
 

 

CURSO 

 

VALOR para PAGTO EM DIA 
30% de Desconto 

 

DESCONTO PARA  

EMPRESAS CONVENIADAS 
 

HUGLE ACADEMY R$ 397,80 R$336,14 
*Tabela referente à 2022-2, o convênio deve seguir os valores da tabela vigente, podendo sofrer alteração para semestres 

futuros. 

 
 

APOIO A EVENTOS DA CONVENIADA 
 
Cláusula 6ª - A FAAL oferece, sem custo, palestras sobre diversos temas relacionados aos cursos que apresenta, 
para as semanas temáticas que a CONVENIADA possa ter, como semana de QVT, semana da SIPAT, etc, desde que 
sejam marcadas com antecedência. 
 
 
DA RESPONSABILIDADE DA CONVENIADA 
 
Cláusula 7ª– A CONVENIADA se responsabiliza em divulgar o convênio entre seus colaboradores e associados, 
inclusive distribuir o material impresso aos mesmos. Material este, que a FAAL deixará disponível no Sindicato 
(CONVENIADA). 
 
Cláusula 8ª-A CONVENIADA se disponibiliza a divulgar internamente entre seus funcionários e associados os termos 
deste convênio. 
 
Cláusula 9ª - Não é de responsabilidade da CONVENIADA custear valores de mensalidade para funcionários e 
associados. 
 
Cláusula 10ª- A CONVENIADA fica isenta de qualquer responsabilidade em relação ao controle em folha de 
pagamento, descontos, etc, uma vez que todos os tramites quanto ao pagamento é realizado somente entre aluno e 
IES. 
 
 
DA RESPONSABILIDADE DO ALUNO/FUNCIONÁRIO 
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Cláusula 11ª – O aluno/funcionário/associado deve cumprir toda a obrigatoriedade que implicam o Regimento 
Interno da FAAL e demais diretrizes estipuladas no contrato estabelecido entre aluno-instituição. 
 
Cláusula 12ª– A solicitação do desconto deve ser feita pelo aluno/funcionário/associado, conforme Cláusula 4ª, no 
ato da matrícula (conforme calendário acadêmico divulgado no site da FAAL), após este período o desconto será 
concedido somente no semestre seguinte. Este procedimento deverá ser feito em cada renovação de contrato entre 
ALUNO e INSTITUIÇÃO. 
 
 
DOS PRAZOS 
 
Cláusula 13ª - Este convênio inicia-se em 10/06/2022, tem validade por prazo indeterminado, e poderá ser 
rescindido, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem ônus para as partes. Nesta hipótese, 
não caberá às partes direito a qualquer indenização, mas tão somente o cumprimento recíproco das obrigações até 
o final do período do pré-aviso. 
 
Cláusula 14ª - Este termo de convênio é válido apenas para ingressantes, alunos já matriculados nos cursos de 
quaisquer modalidades não tem direito de participar dessa bolsa. As bolsas também não são cumulativas com 
outras bolsas já existentes. 
  
Cláusula 15ª – Este termo de convênio terá validade a partir do ato de assinatura de ambas as partes. 

 
Por estarem assim ajustadas, as partes assinam este convênio elegendo ao foro de Limeira para dirimir 

eventuais dúvidas.  
 
 
 

Limeira, 06 de julho de 2022. 
 

 
 
 
 
____________________________________           ________________________________________ 
CONVENIADA       FAAL – Faculdade de Administração e Artes  
       

 

 

 


