TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
e____________________________________
____________________________________,
OBJETIVANDO O CUSTEIO DE 100%
REFERENTE AO VALOR DO CURSO DE
POS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM
ESPECIALIZAÇÃO
EM
SANEAMENTO
AMBIENTAL EAD – ENSINO A DISTÂNCIA,
PROMOVIDO
PELA
UNIVERSIDADE
VIRTUAL DO PARANÁ, UENP – PR

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, pessoa
jurídica de direito privado, sociedade de economia mista, com sede em Curitiba,
na Rua Engenheiros Rebouças 1.376, CNPJ/MF n 76.484.013/0001-45, neste ato
representada pelo Presidente, MOUNIR CHAOWICHE, e seu Diretor
Administrativo, LUCIANO VALERIO BELLO MACHADO, e, de outro lado,
_________________________________________________________________,
brasileiro(a), empregado(a) da SANEPAR sob registro funcional nº
______________, lotado(a) na ______ - _________________________________
(sigla - nome da unidade) da Diretoria ___________________________________
- D____ (diretoria – sigla da diretoria), portador___ da carteira de identidade RG
_______________-____ e CPF _________________ - ____, celebram o presente
termo de compromisso, aprovado pela Diretoria da Presidência – DP e Diretoria
Administrativa – DA, de conformidade com as orientações que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA JUSTIFICATIVA
O curso de Especialização a distância em Saneamento Ambiental tem
como objetivo capacitar os profissionais para atuarem na área do saneamento,
atualizando-os em temas teóricos e práticas voltadas às soluções de problemas
da Sanepar.
O curso é de interesse também do empregado que assina o presente
Termo de Compromisso.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
Constitui o objeto do presente, o custeio total de 100% do valor do Curso
Lato Sensu de Especialização em Saneamento Ambiental EaD – Ensino a
Distância,
referente
à
participação
do(a)
empregado(a)
__________________________________________________________________
portador do RG funcional nº__________________________. O curso é ofertado
pela Universidade Virtual do Paraná - UVP, que operacionaliza e viabiliza a
realização do ensino à distância, e certificado pela UENP Universidade Estadual
do Norte do Paraná que detém o devido registro e autorização do MEC para a
certificação dos participantes e emitirá o certificado de conclusão do curso. O
Curso tem inicio previsto para o mês de Março/2018 com duração de 22 (vinte e
dois) meses incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso -, a contar do início do
curso. Carga Horária total do curso 420 h/a (quatrocentos e vinte), distribuídas em
17 (dezessete) módulos, com um custo total de R$ 2.726,64 (dois mil, setecentos
e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PROGRAMA DE TRABALHO
O curso será realizado na modalidade de EaD – Ensino à Distância, e, inclui
encontro presencial ao final da disciplina para a realização da avaliação (prova) e
apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). As aulas serão
realizadas por meio de ambiente virtual em plataforma de ensino da contratada,
que permite o acesso ao conteúdo didático, bem como, biblioteca, chats e fóruns
de discussões que permitem a interação entre os demais alunos e tutores do
curso até a sua conclusão. A metodologia utilizada inclui atividades avaliativas e
estudo de casos, disponibilizados no ambiente virtual com datas previstas para
entrega. Após a efetivação da matrícula no curso, o aluno recebe por e-mail login
e senha para acesso a plataforma de ensino, disponível 24 horas por dia, desde o
início da turma até a conclusão final do curso.
O curso terá duração de 22 (vinte e dois) meses incluindo o Trabalho de
Conclusão de Curso, a contar do início do curso. Carga Horária total do curso 420
(quatrocentos e vinte) h/a, distribuídas em 17 (dezessete) módulos.
CLÁUSULA QUARTA: DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO:
O conteúdo a ser desenvolvido está organizado por disciplinas com carga horária
própria e organizada conforme grade resumida abaixo:
O curso é composto pelas seguintes disciplinas:
Disciplinas à Distância
Introdução às Ferramentas de EaD
Educação Ambiental
Meio Ambiente e Desenvolvimento das Cidades
Diretrizes do Saneamento (lei nº 11.445/2017)
Ecossocioeconomia e Sustentabilidade
Gestão dos Recursos Hídricos, Mananciais e Reservatórios

Carga Horária
(horas)
20
20
20
20
20
25

Tratamento, Abastecimento e Sistemas de Distribuição de Água
Tratamento de Águas Residuárias / Esgoto / Emissões
Atmosféricas
Gestão de Resíduos Sólidos
Eficiência Energética na Sanepar
Direito Ambiental, Licitações e Contratos. Gestão Ambiental
(EIA/RIMA), Licenciamento
Tendências na Gestão Integrada das Águas Urbanas e
Recuperação de Áreas Degradadas
Gestão de Lodo – Água e Esgoto
Hidráulica
Gestão de Projetos
Metodologia Cientìfica
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Total

20
20
25
20
25
20
20
20
25
40
60
420

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREGADO
O empregado deverá, durante a realização do curso:
1. Manter o registro de freqüência mínima de 75% das aulas, e/ou conforme
exigências do programa de pós-graduação EAD;
2. Realizar todas as avaliações de conhecimentos;
3. Realizar todas as atividades e trabalhos propostos cumprindo os prazos
estipulados;
4. Comparecer ao local indicado pela instituição de ensino contratada para a
realização do encontro presencial previsto para avaliações e apresentação
de Trabalho de Conclusão do Curso;
5. Apresentar à USRH o certificado / diploma de conclusão do curso, sob pena
de devolução do valor despendido pela Sanepar, incluindo despesas com
viagem para os encontros presenciais previstos;
6. Permanecer na empresa, durante o curso, e por igual período subseqüente
à sua conclusão, sob pena de ressarcimento de todas as despesas pagas
pela Sanepar.
7. Ocorrendo a rescisão / suspensão do contrato de trabalho por qualquer
motivo antes do período acima mencionado, a Sanepar efetuará o desconto
do valor total do curso em única parcela no termo de rescisão do contrato
de trabalho.
Com a assinatura deste Termo de Compromisso o empregado declara possuir
interesse em aprimorar seu conhecimento pessoal e se compromete a participar
de todas as etapas previstas neste Programa de Especialização em Saneamento
Ambiental.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO – O presente termo tem vigência de Março de
2018 até o final do prazo total estipulado na cláusula sexta item 6.
CLÁUSULA SETIMA: DO FORO – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões
oriundas deste Termo de compromisso, que não forem ser solucionadas por
entendimento direto entre as partes, o foro competente será da cidade de Curitiba
– Paraná, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas
abaixo.
Curitiba, __ de ___________ de _____

Assinatura: _____________________________________________
Nome:__________________________________________________
Função: ______________________________ RG Funcional ___________

MOUNIR CHAOWICHE

TESTEMUNHAS

PRESIDENTE SANEPAR

NOME:__________________________
RG:

LUCIANO VALERIO BELLO MACHADO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
SANEPAR

NOME:__________________________
RG:

