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CONVÊNIO 

INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ECONOMIA E GESTÃO DE 

EMPRESAS – I-PECEGE, associação sem fins econômicos de direito privado com autonomia 

administrativa e financeira, com sede na Rua Alexandre Herculano, 120, Bloco B, sala T6, Vila 

Monteiro, Piracicaba/SP inscrita no CNPJ sob nº 19.412.795/0001-73, oferece à  ASSOCIAÇÃO 

DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ, inscrita no CNPJ sob nº 83.779.413/0001-43, 

com sede na RUA ALBERTO STEIN, 466, BLUMENAU – SANTA CATARINA, doravante 

denominada CONVENIADA, condições especiais de incentivo a funcionários/associados e 

parentes de primeiro grau que desejam cursar os programas de ensino Pecege-ESALQ/USP.  

Em contrapartida a CONVENIADA compromete-se a divulgar os cursos/programas de ensino 

Pecege-ESALQ/USP internamente entre seus funcionários, via e-mail e por material fornecido 

pelo Pecege-ESALQ/USP. 

Condições do convênio  

O Pecege ESALQ/USP oferece bolsa de 10% sobre o valor integral nas mensalidades aos 

Beneficiários, nos vários cursos oferecidos conforme as condições a seguir descritas:  

 - Para os cursos de MBA e Atualização na modalidade online, com aulas acompanhadas pela 

Internet, os descontos atualmente são calculados sobre o valor de R$ 590,00 (Quinhentos e 

noventa reais). Não há qualquer desconto na taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (Cem 

reais). Informe-se sobre o valor da mensalidade e matrícula antes de fazer a inscrição no curso 

desejado.  

- Para os cursos de MBA na modalidade presencial, com aulas no campus da ESALQ, em 

Piracicaba (SP), os descontos atualmente são calculados sobre o valor de R$ 800,00 

(Oitocentos reais) e, para os cursos de MBA na modalidade presencial, com aulas em São Paulo 

(SP), os descontos são calculados sobre o valor de R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais). Não há 

qualquer desconto na taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (Cem reais). Informe-se sobre o 

valor da mensalidade e matrícula antes de fazer a inscrição no curso desejado.  

- Para fazer jus ao desconto, o aluno deverá obrigatoriamente efetuar sua inscrição no site do 

Pecege – Blumenau/SC (http://blumenau.pecege.org.br/) e enviar para 

financeiroalunos@pecege.esalq.usp.br a documentação que comprove o vínculo empregatício 

com a Instituição conveniada ou grau de parentesco com a pessoa vinculada à mesma. 

- As bolsas concedidas aos alunos conveniados são cumulativas de acordo com a política de 

desconto disposta no site do Pecege http://pecege.org.br/informacoes/politica-de-desconto e, 

serão válidas para pagamentos até a data de vencimento da mensalidade e enquanto 

permanecer o vínculo entre funcionário e a empresa conveniada, cabendo a empresa informar 

o desligamento do mesmo. 

- O ingresso nos MBAs ESALQ/USP dependerá de aprovação do aluno por análise curricular. 

http://blumenau.pecege.org.br/
http://blumenau.pecege.org.br/
mailto:financeiroalunos@pecege.esalq.usp.br
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- Caso o aluno abandone o curso, ou tranque a matrícula, a bolsa concedida será 

automaticamente revogada.  

Certificação 

Os MBAs ESALQ/USP são certificados pela Universidade de São Paulo (USP). As oficinas, 

workshops e outros treinamentos de curta duração podem ser certificados pela Fundação de 

Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ). Informe-se sobre a certificação antes de fazer a 

matrícula. 

Validade 

As instituições/empresas aqui relacionadas comprometem-se a cumprir os termos acima 

descritos pelo período de 36 meses contados desde a data de assinatura deste documento. O 

convênio poderá ser renovado através de termo aditivo, devidamente assinado pelas partes, 

por período igual ou não.   

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por quaisquer partes, 

mediante comunicação por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que sejam 

suspensos os benefícios adquiridos pelos filiados, empregados já matriculados até o final do 

período corrente.  

O material de divulgação é fornecido pelo Pecege ESALQ/USP durante toda a vigência deste 

Termo.                                                                                                

Piracicaba, 08 de março de 2016. 

Conveniada      I-PECEGE 

 

__________________________ __________________________________

Assinatura Responsável  

FERNANDO TOMASELLI 

Prof. Pedro V. Marques 
Presidente I-Pecege 

Coordenador Pecege-ESALQ/USP 

 

 


