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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

FJP FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Coordenação do Colegiado dos Cursos de Especialização em Administração Pública - EG

Processo SEI nº 2060.01.0001469/2021-76

 

EDITAL FJP∕PJ 01∕2022

EDITAL DE CHAMADA PARA CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL

 

O Presidente da Fundação João Pinheiro, no uso da atribuição que lhe confere o ar�go 9º, inciso I, do
Decreto Estadual n.° 47.877, de 05 de março de 2020, torna público que estarão abertas as inscrições
para seleção dos interessados para discentes não cer�ficados de turmas já encerradas do Curso de
Especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental - CEAPPGG da Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, designada a par�r daqui como Escola ou EG/FJP, para
integralização de carga horária e elaboração, depósito e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC,
a reger-se pelas normas deste edital, pelo Regimento Interno e pelo Regulamento dos Cursos de
Especialização da Escola de Governo.

 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A CHAMADA E REQUISITOS

 

1.1. O presente edital tem por obje�vo permi�r a conclusão da Especialização - CEAPPGG a discentes que
não finalizaram o curso dentro dos prazos previstos.

1.1.1. São elegíveis ao presente edital, discentes das turmas do CEAPPGG, dos anos 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020, que não integralizaram os créditos (por não concluírem a disciplina de
Metodologia do Trabalho Cien�fico ou não depositarem e defenderem o Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC) ficando assim, sem cer�ficação na Especialização.

1.1.2. A inscrição de que trata o presente edital deverá ser feita junto à Seção de Registro e Controle
Acadêmico, no período de 21.02.22 a 02.05.2022, pelo e-mail: srca@�p.mg.gov.br .

 

2. REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO, NÚMERO DE VAGAS E INVESTIMENTO

 

2.1. Os discentes que se inscrevam para a regularização da situação acadêmica, nos termos do presente
edital terão que cursar a disciplina presencialmente ou em regime híbrido (presencial com transmissão
online) de Metodologia do Trabalho Cien�fico, ainda que tenham sido anteriormente aprovados na
mesma.

2.1.1. A disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico poderá ser cursada, conforme a opção do
discente, no período de junho a agosto de 2022, junto à turma do II CEGFOSP ou no período de
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agosto a setembro de 2022, junto à turma do VII CEAPPGG.

2.1.1.1 As aulas do II CEGFOSP ocorrem as sextas feiras, de 19h as 22h, e aos sábados de 9h as
12h e de 13h as 16h

2.1.1.2. As aulas do VII CEAPPGG ocorrem as segundas, terças e quintas-feiras de 19h as 22h.

2.1.1.3 Havendo necessidade de reposição de aulas, a Coordenação do Curso poderá agendá-
las às sextas feiras, no caso do curso II CEGFOSP e, às quartas feiras, no caso do VII CEAPPGG,
desde que não programadas previamente.

2.1.2. Serão ofertadas 13 vagas no curso II CEGFOSP e 13 vagas na turma do VII CEAPPGG.

2.1.3. Os discentes elegíveis no momento da inscrição deverão mencionar a turma na qual desejam
cursar a disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico.

2.1.3.1. A classificação dos discentes elegíveis será feita a par�r da média das notas no Curso
de Especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental
(CEAPPGG) cursado pelo candidato.

2.1.3.2. Em caso de empate será considerado como critério de desempate a idade do discente
elegível.

2.1.4. Conforme art. 28 do Regulamento do Colegiado de Especialização, o resultado do processo
sele�vo será objeto de relatório circunstanciado da Comissão de Seleção e será apreciado pelo
Colegiado dos Cursos de Especialização.

2.2. Os alunos arcarão com o custo da oferta da disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico, da
orientação e avaliação do TCC, totalizando-se R$ 1.301,00 (um mil, trezentos e um reais) que podem ser
divididos em 5 (cinco) parcelas de R$ 260,20 (duzentos e sessenta reais e vinte centavos), com a primeira
parcela sendo quitada no ato da matrícula no curso, e as demais no úl�mo dia ú�l dos meses
subsequentes, conforme contrato a ser firmado, nos termos do anexo ao edital.

2.2.1. O período de matricula será de 09 a 20 de maio de 2022

2.3. Para a regularização da situação acadêmica, o discente elegível no presente edital deverá cursar a
disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico e uma vez nela aprovado, fazer matrícula em elaboração
de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

2.3.1. Conforme o art. 46 do Regulamento da Especialização para ser aprovado na disciplina de
Metodologia do Trabalho Cien�fico o aluno deverá apresentar o projeto individual de TCC ao
professor responsável pela disciplina, ter frequência mínima de 75%, nota mínima de 70 pontos e ter
seu projeto aprovado.

2.3.2 O aluno terá até 6 (seis) meses corridos, a contar da data de matrícula em elaboração de
Trabalho de Conclusão de Curso para fazer o depósito de seu TCC, mediante anuência do professor
orientador, ocasião na qual será agendada a banca de defesa, conforme aprovação do Colegiado de
Cursos de Especialização.

2.3.2.1 O prazo de elaboração do TCC poderá ser adiado, para os casos mencionados no art.
55 do Regulamento do Colegiado de Especialização.

2.4. Apenas discentes sem pendências financeiras com a EG podem par�cipar do processo. Havendo
pendências, devem ser regularizadas até 48 horas antes do envio do requerimento de inscrição no
presente processo.

2.4.1. Não serão considerados requerimentos de discentes com eventuais débitos financeiros ou
pendências junto à Biblioteca da FJP.

2.5. Cabe aos discentes manterem cadastro pessoal atualizado junto à seção de registro e controle
acadêmico.

2.6. Aqueles discentes elegíveis, que não se candidatarem ao processo de regularização acadêmica, ou
que não cumprirem às regras previstas neste edital (aprovação na disciplina Metodologia do Trabalho
Cien�fico, entrega do TCC e aprovação pela banca) serão considerados desligados do curso.
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2.7. No caso de não aprovação ou não finalização do TCC, os alunos, podem par�cipar da Especialização
em novas turmas de edições vindouras, desde que obtenham aprovação no respec�vo processo sele�vo,
ressaltados os prazos constantes no art. 40 do Regulamento de Cursos de Especialização.

2.8 Fica reservado à Fundação João Pinheiro o direito a promover alterações no cronograma do processo
sele�vo e de realização do curso, bem como a revogação deste Edital, em razão de fatos imprevistos,
observada a devida publicidade.

 

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2022

 

Helger Marra Lopes

 

 

 

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO – MINUTA DO CONTRATO

 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS EDUCACIONAIS DE ENSINO DE
PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO E O(A) ALUNO(A) XXXXX.

 

FJP/PJ – XXXXX/2022.

 

 

A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, pessoa jurídica de direito público componente da Administração Indireta
do Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.464.652/0001-80, criada nos termos da Lei Estadual n. 5.399/1969 e
cons�tuída conforme o Decreto Estadual nº 47.877/2020, com sede na Alameda das Acácias, nº 70,
Bairro São Luiz, em Belo Horizonte/MG neste ato representada pela Diretora da Escola de Governo
Professor Paulo Neves de Carvalho, Maria Isabel Araújo Rodrigues, CPF 031.659.486-58, nos termos da
delegação de competência - Portaria n° 008/19 e o (a) aluno(a) XXXX, CPF XXXXXXXX residente na
XXXXXX, n.º XX, Bairro xxxx, cidade/Estado xxxx/xxxx, CEP xxxxxxxx, doravante denominado(a)
CONTRATANTE, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Educacionais de
Pós-Graduação Lato Sensu, a ser ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho
da Fundação João Pinheiro, ins�tuída pela Lei nº 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e nas demais
normas legais aplicáveis, mediante as seguintes condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela FUNDAÇÃO, por intermédio da sua Escola de
Governo, de serviços técnicos educacionais de ensino de Pós-Graduação Lato Sensu ao (à) CONTRATANTE,
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per�nente a oferta da disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico, orientação e avaliação de TCC, no
âmbito do Edital nº 01/2022.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CURSO/DURAÇÃO

 

2.1. A oferta relacionada na Cláusula Primeira terá a duração de 12 (doze) meses, com início previsto para
junho de 2022, sendo aproximadamente 04 (quatro) meses de integralização de créditos, 06 (seis) meses
corridos para a elaboração de monografia e 2 (dois) meses para realização de banca e ajustes no
trabalho.

 

2.2 Este contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo 120 (cento e vinte) dias, em caso
de prorrogação de prazo, conforme disposto no ar�go 55 do Regulamento dos Cursos de Especialização e
nas condições estabelecidas neste ar�go.

 

2.3 A estrutura curricular dos cursos estão disponíveis no site da Fundação João Pinheiro:
(h�p://www.�p.mg.gov.br)

 

2.3.1 A oferta de cada disciplina só ocorrerá uma única vez, conforme item 2.1.1 do Edital 01/2022.

 

2.3.2 Caso ocorra reprovação na disciplina por baixo rendimento ou por infrequência o (a)
CONTRATANTE deverá regularizar sua situação em outro curso de especialização, nos termos
definidos no item 2.7 do Edital 01/2022.

 

2.4 As aulas de Metodologia do Trabalho Cien�fico seguirão o calendário do curso escolhido pelo aluno (II
CEGFOSP ou VII CEAPPGG) e ocorrerão nas dependências da Escola de Governo da FUNDAÇÃO, Campus
Pampulha, ou on-line, ou ainda em regime híbrido em razão do isolamento social imposto pela pandemia
da COVID-19.

 

2.5 Conforme item 2.1.1.3 do Edital 01/2022, no caso de reposição de aula, a Coordenação do Curso
poderá agendá-las as sextas feiras, no caso do curso II CEGFOSP e, as quartas feiras, no caso do VII
CEAPPGG, desde que não programadas previamente.

 

2.6. Os recessos serão oportunamente comunicados ao (à) CONTRATANTE.

 

2.7 O trabalho de conclusão do curso deverá ser desenvolvido em até 6 (seis) meses corridos após a
aprovação na disciplina de metodologia do Trabalho cien�fico, de acordo com os critérios estabelecidos
no Regulamento dos Cursos de Especialização.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CERTIFICADO DE ESPECIALISTA

 

3.1. O (A) CONTRATANTE para obter o grau de especialista deverá:
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3.1.1. ser aprovado (a) e frequente na disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico;

 

3.1.2. ter seu trabalho de conclusão do curso apresentado e aprovado pela banca examinadora;

 

3.1.3. não possuir pendências acadêmicas ou financeiras junto à FUNDAÇÃO até a data da
apresentação do trabalho de conclusão de curso;

 

3.1.4. comprovar ter cumprido todas as suas obrigações com a Biblioteca e com a Secretaria de
Registro e Controle Acadêmico da Escola.

 

3.2. A Seção de Registro e Controle Acadêmico providenciará a emissão de cer�ficado e do histórico
escolar do(a) aluno(a).

 

3.3. Caso o (a) CONTRATANTE não apresente seu trabalho de conclusão de curso, no prazo estabelecido
no Regulamento do Curso de Especialização, o (a) mesmo (a) será automa�camente desligado (a) do
curso e não estará apto a receber cer�ficado de especialista.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA MATRÍCULA

 

4.1. A primeira parcela deverá ser quitada no ato da matrícula, ocasião em que se dará a entrega da
documentação exigida nos termos do Edital para este fim.

 

4.1.1. A matrícula para elaboração do trabalho de conclusão de curso será efetuada ao término da
disciplina de Metodologia do Trabalho Cien�fico, sendo que sua efe�vação ficará condicionada à
quitação das parcelas vencidas e ao deferimento do Colegiado dos Cursos de Especialização.

 

4.2. Caso o (a) CONTRATANTE desista de ingressar no curso após o pagamento da taxa de matrícula,
poderá, ATÉ DIA 31 DE MAIO DE 2022 solicitar o reembolso da mesma por meio do preenchimento do
formulário “Solicitação de Devolução da Taxa de Matrícula do Curso de Especialização”, sendo
descontado do valor total o montante de 20% (vinte por cento) referente às despesas administra�vas da
FUNDAÇÃO.

 

4.3. Caso a desistência seja formalizada após DIA 31 DE MAIO DE 2022, o (a) CONTRATANTE não terá
direito ao reembolso da taxa de matrícula.

 

4.4. Após a realização da matrícula, o desligamento do curso e a dispensa de disciplinas deverão
obedecer aos regulamentos específicos da Escola de Governo, bem como o disposto neste instrumento,
notadamente na Cláusula Oitava.

 

4.5. O (a) CONTRATANTE se obriga a comunicar à Seção de Registro e Controle Acadêmico da Escola de
Governo mudança de endereço, quando ocorrer.
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 

5.1. O custo total por aluno matriculado em Metodologia do Trabalho Cien�fico e Elaboração de Trabalho
de Conclusão de Curso é R$ 1.301,00 (um mil, trezentos e um reais) que podem ser divididos em 5 (cinco)
parcelas de R$ 260,20 (duzentos e sessenta reais e vinte centavos), com a primeira parcela sendo quitada
no ato da matrícula no curso, e as demais no úl�mo dia ú�l dos meses subsequentes, conforme expresso
nos itens 2.2 do Edital 01/2022.

 

5.1.1. O contrato envolve o valor total e indivisível pela oferta da disciplina de Metodologia do
Trabalho Cien�fico no curso do II CEGFOSP ou VII CEAPPGG, a orientação para a elaboração e banca
de avaliação de TCC.

 

5.1.2. Caso o (a) CONTRATANTE solicite equivalência ou revalidação de créditos cursados em outros
cursos não haverá descontos no valor total previstos de 5.1.

 

5.2. A quitação das parcelas ocorrerá através de DAE emi�da pela tesouraria da Fundação e paga em
Banco credenciado.

 

5.3. O pagamento da primeira parcela, uma das condições para concre�zação e efe�vação do presente
Contrato, deverá ser realizado no ato da matrícula, de acordo com o prazo estabelecido na presente
cláusula “in fine”.

 

5.4 A não efetuação do pagamento das parcelas por parte do (a) CONTRATANTE, conforme condições
estabelecidas neste instrumento, implicará a suspensão do direito de inscrição para o período de
elaboração do trabalho de conclusão do curso.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO ATRASO NO PAGAMENTO

 

6.1. Havendo atraso no pagamento da mensalidade, o(a) CONTRATANTE pagará 2% (dois por cento) a
�tulo de multa e juros de 1% (um por cento) ao mês (pró-rata-die).

 

6.2. Sendo o atraso superior a 30 (trinta) dias, além do disposto no item anterior, a parcela terá
atualização monetária computada desde o vencimento normal da obrigação, calculado pelo IPCA.

 

6.3. Persis�ndo o atraso no pagamento, considerando o es�pulado no item 6.1, a FUNDAÇÃO tomará as
medidas judiciais e extra judiciais cabíveis.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

 

7.1. As PARTES CONTRATANTES declaram conhecer a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, Lei
13.709/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o obje�vo de proteger os direitos
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fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural.

 

7.2. O(A) CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -
consente e autoriza o tratamento dos seus dados pessoais que foram informados, em especial, na Ficha
de Inscrição, no Requerimento de Matrícula e no Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, no Contrato de Prestação de Serviços Técnico Educacionais, em Requerimentos ou outros
documentos apresentados.

 

7.2.1. Entende-se por dados pessoais, segundo o inciso I, do ar�go 5º da LGPD, toda informação
relacionada à pessoa natural (o/a CONTRATANTE) iden�ficada ou iden�ficável, e que permita
individualizá-lo.

 

7.2.2. O consen�mento e/ou autorização abarca os dados pessoais obje�vos, os dados iden�ficáveis,
sensíveis ou não.

 

7.3. Os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis fornecidos pelo(a) CONTRATANTE, observados os
princípios da finalidade, adequação e necessidade serão tratados para fins pedagógicos, acadêmicos,
administra�vos e financeiros, podendo ser compar�lhados com terceiros para fins judiciais, de cobrança
e de cumprimento de obrigação legal, regulatória, pedagógica, educacional ou administra�va.

 

7.4. O(A) CONTRATANTE consente com o tratamento, pela FUNDAÇÃO, dos seus dados pessoais
fornecidos em decorrência deste CONTRATO, autorizando a FUNDAÇÃO a coletar, tratar, conservar e usar
tais dados para os fins necessários à execução deste CONTRATO, bem como a transferência dos dados
pessoais no âmbito das suas diretorias e gerências e para colaboradores, parceiros, contratados,
conveniados e associados e aos sistemas informa�zados da PRODEMGE, a fim de viabilizar as a�vidades
da FUNDAÇÃO e permi�r o cumprimento deste CONTRATO quanto às obrigações legais e de cunho
regulatório, pedagógicos, acadêmicos, administra�vos e financeiros, em decorrência da a�vidade
contratada, para alcance dos seus obje�vos estatutários e para fins de propaganda e marke�ng.

 

7.4.1. O consen�mento e/ou autorização dada pelo(a) CONTRATANTE abrange: acesso,
armazenamento, arquivamento, avaliação, classificação, coleta, comunicação, controle, difusão,
distribuição, eliminação, extração, modificação, processamento, produção, recepção, transferência,
transmissão e u�lização.

 

7.4.2. Fica consen�do e/ou autorizado o envio de dados pessoais (sensíveis ou não sensíveis) ao
MEC, INEP, CAPES, FNDE, Secretarias Estadual e Municipal da Educação, Tribunal de Contas,
Advocacia-Geral do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Receita Federal e Fisco Estadual e
Municipal, Órgãos de Classe, e demais órgãos de alguma forma envolvidos na verificação e
fiscalização do cumprimento das obrigações legais e de cunho regulatório, pedagógicos, acadêmicos,
administra�vos e financeiros, em decorrência do objeto do contrato.

 

7.4.3. Fica dispensada a necessidade de autorização ou consen�mento do(a) CONTRATANTE para o
tratamento de seus dados pessoais cuja finalidade seja de cumprimento de obrigação ou
autorização legal, regulatória e de decisão judicial ou disposição e requisição correlatas, para o
exercício regular de direito em processo judicial, administra�vo ou arbitral, para proteção da vida ou
da incolumidade �sica do �tular ou de terceiros, para tutela da saúde (em procedimento realizado
por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária), quando necessário ou para
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atender aos interesses legí�mos da FUNDAÇÃO ou de terceiros, inclusive relacionados ao presente
contrato e ao vínculo jurídico existente entre as partes, vigente ou não, e para a realização de
estudos e de pesquisa se garan�da, quando possível, a anonimização dos dados, observadas, em
todos os casos, as disposições deste contrato e dos regulamentos internos.

 

7.5. A FUNDAÇÃO conservará os dados do(a) CONTRATANTE pelos prazos necessários para dar
cumprimento às obrigações acadêmicas, pedagógicas, legais, regulatórias, fiscais e administra�vas, ou,
quando for o caso, para atender determinação judicial.

 

7.6. O(A) CONTRATANTE declara saber que a LGPD permite que o tratamento de dados se opere via
consen�mento do �tular, para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, para execução de
polí�cas públicas, para a realização de estudos de órgão de pesquisa, para execução de
contrato/diligências pré-contratuais, exercício regular de direito, proteção da vida, tutela de saúde,
interesse legí�mo da FUNDAÇÃO e proteção ao crédito.

 

7.7. A FUNDAÇÃO declara u�lizar-se de plataformas digitais para aulas e videoconferências, nas quais são
captadas e podem ser gravadas imagens e voz do CONTRATANTE.

 

7.7.1. O(A) CONTRATANTE autoriza o uso de seus dados, imagens e voz para fins pedagógicos,
acadêmicos e administra�vos, podendo vir a ser compar�lhados com terceiros para fins judiciais e
de cumprimento de obrigação legal, regulatória, pedagógica, educacional ou administra�va.

 

7.7.2. O(A) CONTRATANTE autoriza o uso de seus dados para divulgação e marke�ng, bem como
envio de informações, via celular, e-mail, ligação telefônica ou por outros meios.

 

7.8. O(A)  CONTRATANTE tem ciência de que a FUNDAÇÃO possui, em seus ambientes virtuais de
aprendizagem e nos ambientes �sicos (salas de aula, corredores internos e externos, pá�os, lanchonetes,
restaurantes etc.), monitoramento em tempo real das a�vidades dos alunos e funcionários, preservando-
lhes a in�midade e a privacidade. Tal monitoramento visa à garan�a da segurança, ao acompanhamento
da ro�na da En�dade e ao auxílio na iden�ficação de possíveis irregularidades.

 

7.9. A FUNDAÇÃO se compromete a aplicar mecanismos adequados de segurança para o tratamento de
dados, com o obje�vo de reduzir a probabilidade e o impacto de incidentes de segurança.

 

7.10. A FUNDAÇÃO se compromete perante o(a) CONTRATANTE, salvo impedimento legal, a salvaguardar
os direitos deste de acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua re�ficação ou
eliminação, à limitação do tratamento, ao direito de se opor ao tratamento e à portabilidade dos dados.

 

7.11. O(A) Contratante poderá, a qualquer momento, quanto a seus dados e, observadas as questões
técnicas e legais e as disposições deste contrato, exercer seu direito de acesso, correção (quando
incorretos, inexatos ou desatualizados), anonimização, bloqueio ou eliminação (quando desnecessários
ou excessivos) e portabilidade para outro fornecedor, bem como a eliminação dos dados pessoais que
são tratados com seu consen�mento, a obtenção das informações quanto as en�dades públicas ou
privadas que a FUNDAÇÃO compar�lha ou compar�lhou seus dados, a possibilidade de não fornecer seu
consen�mento ou de revoga-lo, e, neste caso, com suas correspondentes consequências.
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7.11.1. A FUNDAÇÃO terá prazo de 15 dias úteis, contados do próximo dia ú�l posterior ao protocolo
do pedido, e prorrogável por mais 15 dias úteis, mediante jus�fica�va fundamentada, para emissão
da resposta de que trata o parágrafo anterior. Situações excepcionais, força maior, pandemias,
número excessivo de pedidos, jus�ficam a prorrogação do prazo de resposta, por mais 30 dias.

 

7.11.2. A oposição do(a) CONTRATANTE não sur�rá efeitos se conflitar com as disposições da Lei
13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações.

 

7.11.3. Os dados pessoais não poderão ser excluídos quando forem u�lizados para cumprimento de
obrigação legal, regulatória e de decisão judicial ou disposição e requisição correlatas, para estudos
por órgãos de pesquisa ou uso exclusivo da FUNDAÇÃO, desde que, nestas duas úl�mas hipóteses,
seja possível a anonimização dos dados ou haja permissão do(a) Contratante, sem prejuízo do
disposto neste contrato.

 

7.11.4. A FUNDAÇÃO se responsabiliza por salvaguardar, ainda, os direitos do(a) CONTRATANTE de
re�rar o consen�mento do tratamento de seus dados a qualquer tempo, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no cumprimento de obrigações legais ou com base no
consen�mento previamente dado.

 

7.12. As PARTES se comprometem a tomar as medidas cabíveis e aplicar as medidas de segurança,
técnicas e administra�vas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito, com o obje�vo de assegurar o nível de segurança devido aos
dados pessoais decorrentes deste CONTRATO.

 

7.13. O canal de acesso aos dados e para eventuais manifestações de interesse será o e-mail
sacb@�p.mg.gov.br, podendo ser contatada pelo correio eletrônico.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

 

O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em junho de 2022 e término
em junho de 2023.

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

 

9.1. A FUNDAÇÃO se reserva o direito de rescindir o presente Contrato por mo�vo disciplinar, de acordo
com as normas e regulamentos da Escola de Governo.

 

9.2. A infrequência às aulas acima de 75% (setenta e cinco por cento) das horas/aula presenciais
programadas, ou a reprovação em disciplinas ministradas com notas abaixo de 70 (setenta) pontos em
cada uma das disciplinas do curso não desobrigam o (a) CONTRATANTE do pagamento das parcelas
mencionadas neste instrumento e, na ocorrência de desistência, o(a) mesmo(a) comunicará por escrito à
Seção de Registro e Controle Acadêmico da FUNDAÇÃO e ao seu órgão de origem, quando couber, para
que lhe seja dispensado(a) do pagamento das parcelas posteriores após o protocolo do pedido de
desistência na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico da Escola de Governo.
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9.3. Em caso de desistência, o (a) CONTRATANTE deverá anexar solicitação formal de desligamento,
devidamente assinada, bem como o comprovante de no�ficação de desistência ao seu órgão de origem,
sendo o caso.

 

9.4. Pelo desligamento, o (a) CONTRATANTE pagará à Fundação a(s) mensalidade(s) vencida(s) até a data
do protocolo de desistência, bem como multa de 10% (dez por cento) do saldo devedor do aluno, a ser
liquidada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r do protocolo do requerimento, sob pena
de cobrança judicial.

 

9.5. A inobservância das condições estatuídas neste instrumento ou a sua inexecução total ou parcial,
ensejará à parte que lhe der causa, multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor global
contratado, sem prejuízo da respec�va rescisão contratual.

 

CLÁUSULA DECIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

10.1. Fica estabelecido que quaisquer avisos ou comunicações entre as partes contratantes serão por
escrito.

 

10.2. A tolerância da FUNDAÇÃO com qualquer atraso ou inadimplência por parte do (a) CONTRATANTE
não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

 

Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do
presente instrumento.

 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas abaixo.

 

Belo Horizonte, maio de 2022.

 

Maria Isabel Araújo Rodrigues

Diretora da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho

 

XXXXXXXXXXX

Contratante

 

TESTEMUNHAS:
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CAROLINA PORTUGAL GONÇALVES DA MOTTA

CPF: 04746047642

CI: MG10272734

 

ANA LUIZA GOMES DE ARAÚJO

CPF: 03498501607

CI: M8443820

 

Documento assinado eletronicamente por Helger Marra Lopes, Presidente(a), em 16/02/2022, às
12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 41386903
e o código CRC 2D6F5DBA.

Referência: Processo nº 2060.01.0001469/2021-76 SEI nº 41386903

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

