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CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA TOP 20 – FACULDADE 

FASIPE 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 
 

PARTICIPANTE: ________________________________brasileiro(a), estado civil 
______________ inscrito no CPF nº __________________ e RG nº _____________ 

residente e domiciliado na Rua ________________________ nº________, na cidade 

de ____________/____, telefone (___)_______________ e-mail: 
_______________________. 
Curso: ________________.  semestre: ____º período: _____________. 

 
CEDENTES: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL, portadora do CNPJ nº 
07.939.776/0001-10 com sede na Rua Carine nº 11, Residencial Florença, 

Sinop/MT e SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.051.404/0001-65 estabelecida na Avenida Magda 

Cássia Pissinatti, na cidade de Sinop, estado de Mato Grosso, neste ato 
representado por seu sócio/Diretor DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, 
residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente 
Contrato de CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA TOP LÍDER- 

INDIVIDUAL, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente. 

 
2. DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto formalizar a participação 
do acadêmico acima discriminado na campanha TOP 20, oferecida pelas Cedentes, 
onde o participante efetivou a indicação de calouros para realização de matrícula no 
curso à sua escolha, em uma das instituições cedentes, que realizou a efetivação do 
preenchimento das documentações pertinentes que lhe serão entregues, bem como a 
quitação financeira pertinente, sempre priorizando as necessidades e metas da 

instituição que serão pré-estabelecidas junto a direção geral, e tem como benefício as 
condições neste contrato estabelecidas, sendo beneficiado conforme os termos abaixo. 
 
Parágrafo primeiro: A título de cálculo do benefício, não serão considerados como 
indicados os bolsistas PROUNI 100%. 
 
Parágrafo segundo: os créditos decorrentes das indicações efetivadas segundo a 
cláusula primeira, serão concedidos a partir do mês de setembro de 2020, mediante a 
sustação dos cheques em ordem decrescente.  
 

3. DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA RESCISÃO 
CLÁUSULA SEGUNDA – A VIGÊNCIA imediata deste contrato dar-se-á contando-se a 
partir da assinatura até o término do respectivo período letivo, sendo possível sua 
prorrogação para o caso de o Beneficiário já tenha liquidado o pagamento do referido 
semestre letivo, sendo o desconto oferecido, prorrogado para o próximo semestre letivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Havendo interesse na rescisão do contrato por qualquer uma 
das partes, ambos deverão comunicar através de prévio aviso com antecedência 
mínima de 30 dias. 
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Parágrafo primeiro: esta campanha terá vigência até o fim de julho de 2020 não 
podendo ser prorrogado. 
 

4. DO VALOR E FORMA DE DESCONTOS 
CLÁUSULA QUARTA – O valor e forma de descontos para a execução da atividade 
segue os seguintes critérios à escolha do participante 

a) 20% de desconto na anualidade de seu curso de graduação para cada 

indicado que efetivamente realizar a matrícula, pagando as mensalidades, 
sendo o valor total calculado no fechamento do período de matrículas. 
 

Parágrafo primeiro: Caso o Participante seja beneficiário de FIES/PROUNI e indicar 

interessado que efetive matricula nos termos deste contrato receberá  R$ 100,00 
(cem reais) em créditos, que serão lançados em sua ficha financeira, que 

poderão ser utilizados em serviços oferecidos pelas Cedentes (minicursos, palestras, 
certificados, seminários, etc), por cada indicado que efetivamente realizar a matrícula 
nos termos deste contrato, sendo que o indicado deverá informar o nome do TOP LÍDER 
que o indicou, no ato da matrícula. 

 
Parágrafo segundo: O valor fixado será calculado e repassado ao participante no 
momento em que o aluno indicado efetuar o pagamento da primeira mensalidade do 
curso à sua escolha. 
 

5. DA CONFIDENCIALIDADE DE CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES 
CLÁUSULA QUINTA - Em razão do presente contrato ter por objeto a captação de 
cliente/alunos para instituições de ensino, em respeito a legislação vigente, a 
divulgação de segredo profissional constitui transgressão penal tipificada no artigo 
1541 do Código Penal além de inúmeras outras implicações, como p. ex. do inciso XI 
do artigo 195 da lei nº 9.279/19962. 
CLÁUSULA SEXTA - É vedada a divulgação pelas Partes, a qualquer tempo e sob 
qualquer forma ou natureza, de dados e informações confidenciais obtidos em virtude 
do Contrato (“Informação Confidencial”), salvo se com o prévio e expresso 

consentimento da outra Parte. 
CLÁUSULA SÉTIMA- Todas as informações e conhecimentos aportados pelas Partes 
para a execução do presente contrato são tratados como confidenciais, assim como 
todos os seus resultados. 
CLÁUSULA OITAVA - A confidencialidade implica na obrigação de não divulgar ou 
repassar informações e conhecimentos a terceiros não envolvidos no contrato, sem 
prévia autorização expressa, por escrito, dos seus detentores. 
CLÁUSULA NONA- Não são tratados como conhecimentos e informações confidenciais 
aqueles que tenham se tornado de conhecimento público pela publicação de pedido de 
patente ou registro público, ou de outra forma que não por meio das Partes. 

                                                           
1
 Violação do segredo profissional 

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 

profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: 
2 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, 

utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público 

ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, 

mesmo após o término do contrato; 
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CLÁUSULA DÉCIMA- Tampouco serão tratados como confidenciais os conhecimentos 
e informações cuja divulgação torne-se necessária para a obtenção de autorização 
governamental para comercialização dos resultados do contrato ou quando exigida por 
lei, ou quando necessária ao cumprimento de determinação judicial e/ou 
governamental. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Qualquer exceção à confidencialidade, prevista 
nestas cláusulas, só serão possíveis com a anuência prévia das Contratantes. 
 

6. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Todas as informações e conhecimentos (como “know-
how”, tecnologias, planilhas, relatórios, levantamentos, programas de captação e 
divulgação, procedimentos e rotinas entre outros) existentes anteriormente ao projeto 
a ser desenvolvido, ou novas práticas, que estejam sob a posse do participante ou de 
Terceiros, continuarão a pertencer às Cedentes, bem como aqueles que por ventura 
venham a ser desenvolvidos, passarão a pertencer às Cedentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Não poderão ser usados dados, informações e/ou 
conhecimentos protegidos por direitos de Propriedade Intelectual de terceiros sem o 
prévio consentimento expresso do titular. O consentimento em questão deverá ser 
efetuado por escrito e indicar o caráter gratuito ou o valor de licença de uso, limite de 
tempo, bem como se esta licença é, ou não, exclusiva. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- O material, a documentação e outras informações 
entregues ao participante são de propriedades das cedentes que poderá a seu livre 
critério, cedê-los ou transferi-los a terceiros. 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Qualquer omissão ou tolerância das PARTES, quanto 
ao estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato, não constituirá 
novação ou renúncia, nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O Beneficiário não poderá ceder ou transferir, no todo 
ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, inclusive, 
seus créditos, sem a prévia e expressa autorização das cedentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os termos deste Contrato somente poderão ser 
modificados, através de TERMO ADITIVO, devidamente assinado, por ambas as 
PARTES e 2 (duas) testemunhas. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O Beneficiário expressamente autoriza e cede a 
utilização de sua imagem/fotografia ou voz em peças promocionais, publicitárias ou 
acadêmicas, sem quaisquer ônus, no que diz respeito à prestação acordada neste 
contrato, por prazo indeterminado. 

 

8. DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– As partes contratantes elegem o foro da cidade de 
Sinop/MT para dirimir quaisquer dúvidas originadas deste contrato, com renúncia 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por haverem justo e contrato, o presente contrato administrativo é assinado pelos 
representantes das partes, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.  
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Sinop/MT, ________ de ___________ de ________.  
 
 
 

______________________________ 
 

Beneficiário 
 
 

 
______________________________ 

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA 
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS 

Cedentes 
 
 

______________________________ 
DIRETOR COMERCIAL 

 
Testemunhas:  
 
 
_______________________________                _______________________________                      
Nome:          Nome:             
CPF:                    CPF:           

 


