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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
SECRETARIA DA JUSTI~A E CIDADANIA

PROCESSO SJC nO2022/00879
CONVENIO n° /2022--

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 ESTADO DE sAo PAULO,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA
JUSTI<;A E CIDADANIA, E A
FACULDADES METROPOLITANAS
UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.,
VISANDO A COOPERA<;Ao RECiPROCA
NA ELABORA<;AO E DIVULGA<;Ao DE
CARTILHAS DE DIREITOS HUMANOS e
COMBATE AO DISCURSO DO ODIO NAS
REDES SOCIAlS DIGITAIS.

o ESTADO DE sAo PAULO, por sua Secretaria da Justic;a e Cidadania, inscrita no

CNPJ sob 0 nO46.381.000/0001-80, doravante denominada SECRETARIA, neste ato

representada por seu Secretario, FERNANDO JOSE DA COSTA, e a FACULDADES

METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob 0 nO

63.063.689/0001-13, doravante denominada FMU, neste ato, nos termos de seu

Contrato Social, representado por suas procuradoras, devidamente nomeadas nos

termos do contrato social da FMU e das procurac;6es apresentadas, Sabrina da Silva

Graciano Canovas e Mayame de Lima Sombra, resolvem celebrar 0 presente

Convenio, de acordo com as normas contidas na Constituic;ao Federal, na Lei Federal

nO8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto estadual n° 66.173, de 26 de outubro

de 2021, mediante as clausulas e condic;6es seguintes.

CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Termo de Convenio tern por objeto 0 estabelecimento de cooperac;ao

mutua, objetivando 0 desenvolvimento e a divulgac;ao de Cartilhas tendo por objeto

produzir conteudo instrucional para acesso e aprendizagem da populac;ao do Estado

de Sao Paulo com relac;ao as politicas e ac;6es voltadas a valorizac;ao da cidadania,

como por exemplo, Cartilhas sobre Direitos humanos e Combate ao discurso do 6dio

nas redes sociais digitais.

Paragrafo Primeiro - 0 Plano de Trabalho e parte integrante deste Convenio,

constituindo 0 seu Anexo I, obrigando-se a conveniada a cumpri-Io na sua totalidade.
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
SECRETARIA DA .JUSTI(:A E CIDADANIA

Paragrafo Segundo - 0 Plano de Trabalho podera ser alterado para melhor

adequa9ao tecnica, desde que as modifica90es nao acarretem altera9ao de seu

objeto.

Paragrafo Terceiro - As altera90es referidas no paragrafo anterior deverao ser

submetidas para aprecia9ao e aprova9ao por esta Secretaria, e serao formalizadas

mediante Termo de Aditamento.

CLAuSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIC_;OES ESPECiFICAS DOS PARTiclPES

I- Compete a ambos os participes:

a. Assegurar a plena execu9ao do objeto deste Convenio;

b. Prover sua parcela de recursos materiais e humanos, na quantidade,

qualidade e epoca previstas no Plano de Trabalho, respondendo por sua

remunera9ao, a qualquer titulo, contribui90es, impostos, taxas e quaisquer

outros encargos incidentes;

c. Zelar pela reputa9ao do outro partfcipe, obtendo previa autoriza9ao

para utilizar seu nome, marca ou logomarca e respondendo pelo seu uso

indevido.

d. Receber os beneffcios dos Direitos Autorais, constando os nomes de

ambos os participes na Cartilha.

11-Constituem atribui~oes da Secretaria:

a. Nomear um gestor para fiscalizar e monitorar 0 cumprimento do Plano

de Trabalho;

b. Indicar 3 (tres) profissionais da Secretaria da Justi9a e Cidadania,

vinculados as pautas da Cartilha, para integrar a equipe tecnica e de

elabora9ao, juntamente com a equipe formada pela FMU;

c. Zelar pelo cumprimento dos prazos e metas;

d. Auxiliar na divulgac;ao do material finalizado, que sera exclusivamente

digital.;
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
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e. Aprovar e autorizar 0 conteudo das cartilhas elaboradas, previamente.

III - Constituem atribui~oes da FMU.

a. Divulgar previamente as atividades acordadas com a Secretaria, em

todos os seus canais de comunicagao, especialmente as suas plataformas

digitais e demais meios de comunicagao utilizados,

b. Indicar 3(tres) Professores Doutores de seu PROGRAMA DE

MESTRADO EM DIREITO DA SOCIEDADE DA INFORMA<;AO, que ficarao

responsaveis pela elaboragao e orientagao tecnica, bem como a produgao

de tais conteudos, conforme a expertise e aderencia de formagao dos

Professores Doutores aos temas referidos e outros afins.

c. selecionar e coordenar os Alunos de Grupos de Pesquisa do Mestrado

em Direito para auxiliar na selegao de conteudos, levantamento bibliografico,

coleta de dados e demais informagoes necessarias a elaboragao das

Cartilhas;

d. Produzir relat6rios parciais para acompanhamento dos trabalhos pela

Secretaria;

e. Encaminhar 0 conteudo das Cartilhas a aprovagao condicionada e

expressa da Secretaria da Justiga e Cidadania antes de sua divulgagao.

clAuSUlA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

o presente convenio nao envolve repasses de recursos publicos materiais ou

financeiros entre os participes, arcando cada qual com as respectivas despesas na

medida de sua colaboragao, consoante previsto na Clausula Segunda.

clAuSUlA QUARTA - DA UTILIZACAo DO PESSOAl

A utiliza9ao temporaria de pessoal que se torne necessaria para a exeCU9aOdo objeto

deste Termo de Convenio nao configura vinculo empregaticio, de qualquer natureza,

nem gera qualquer tipo de obriga9ao trabalhista ou previdenciaria para os participes.

clAuSUlA QUINTA - DO CONTROlE E DA FISCALIZACAo
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
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Para 0 cumprimento dos objetivos previstos neste instrumento, os partfcipes

designarao, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Convenio,

gestores para coordenar as atividades e zelar pelo fiel cumprimento, no ambito de

suas atribui90es.

CLAuSULA SEXTA - DA VIGENCIA

o prazo de vigencia do presente convenio e de 24 meses contados da data de sua

assinatura.

Paragrafo unico- Havendo motive relevante e interesse dos partfcipes, 0 presente

convEmio podera ter seu prazo prorrogado, mediante termo aditivo, observado 0 limite

maximo de 5 (cinco) anos de vigencia.

CLAuSULA SETIMA - DA RESCISAo E DA DEN UNCIA

o presente Convenio podera ser denunciado a qualquer tempo, p~r desinteresse

unilateral ou consensual dos partfcipes, com notificagao do denunciante ao outro

partfcipe com 60 (sessenta) dias de antecedencia, ou rescindido unilateralmente p~r

descumprimento das clausulas avengadas ou p~r infragao legal.

CLAuSULA OITAVA - DA ACAO PROMOCIONAL

Em qualquer agao promocional relacionada com 0 objeto do presente instrumento,

devera ser obrigatoriamente, consignada a participagao do Estado de Sao Paulo, par

sua Secreta ria da Justiga e Cidadania, obedecidos os padroes estipulados por esta

ultima, ficando vedada a utilizagao dos nomes, sfmbolos ou imagens que

caracterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores publicos, nos termos

do art. 37, §1°, da Constitui<;ao Federal.

CLAUSULA NONA- DA PUBLICACAO

A publicagao do presente instrumento sera efetuada em extrato, no Dickio Oficial do

Estado, ate 0 quinto dia uti I do mes subsequente ao da sua assinatura, devendo

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLAuSULA DECIMA - DO FORO
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
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Os partfcipes elegem 0 Foro da Comarca da Capital para dirimir eventuais pendencias

provenientes do presente ajuste, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por assim estarem certos e ajustados firmam as parceiras 0 presente Termo de

Convenio em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Secretario da Justi~a e da Cidadania

~:~:bV.brW~
SABktNA7i1A8'S1tVA GRACIANO CANOVAS

Procuradora das Faculdades
Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda.

~DOCUSlgned by:

L~::1::~7~E3..{j~,,- ~b~~V'''-
MAYAME 0 LIMA SOMBRA
Procuradora das Faculdades

Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda.

~t~.mMi~w..S:
CALO S'~AtvcEO ~ ,MAc£tV

Nome: cai 0 sperandeo de Macedo Nome:

CPF: 16503305885 CPF:

5



OOGuSign Envelope 10: F8E6EABA-F1 C7-4530-81 EC-FFCCABE02509

GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

1. Entidade: Secretaria da Justic;a e Cidadania - SJC
CNPJ: 46.381.00010001-80

Endere<;o: Rua Patio do Colegio, 148/184, Centro

Cidade: Sao Paulo

CEP: 01.016-040

Representante: Dr. Fernando Jose da Costa

2. Entidade: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda.

CNPJ: 63.063.689/0001-13

Endere<;o:Avenida Santo Amaro, n° 1239 - Bairro Vila Nova Concei<;ao

Cidade: Sao Paulo

CEP: 04.505-002

Procuradoras: Sabrina da Silva Graciano Canovas e Mayame de Lima Sombra

3) PERIODO DE REALIZACAO:

o prazo do Convenio vigera por 24 meses,

contados a partir da data de assinatura.
2) ELABORACAo E DIVULGACAO DE

Havendo motivo relevante e interesse dos
CARTILHAS INSTRUCIONAIS.

partfcipes, 0 presente convenio podera ter

seu prazo prorrogado, mediante termo

aditivo, observado 0 limite maximo de 5

(cinco) anos de vigencia.

4) IDENTIFICACAO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

Elabora<;ao e divulga<;ao de cartilhas de direitos humanos e combate ao discurso do odio nas

redes sociais digitais.

5) JUSTIFICATIVA

Divulga<;ao de direitos voltadas a valoriza<;ao da cidadania e formas de exerce-Ios a luz da

Constitui<;ao Federal de 1988 e dos instrumentos colocados a disposi<;ao da popula<;ao.

6) DESCRICAo DAS ATIVIDADES. or(
a) Produzir conteudo instrucional em formato digital para esclarecimento e divulga<;ab'"l

direitos a populayao do Estado de Sao Paulo.
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
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b) Elaborar Cartilhas tematicas com linguagem acessivel que vise a compreensao pratica

dos direitos ligados a cidadania.

7) DAS RESPONSABILIDADES

Compete a Secreta ria da Justi9a e Cidadania:

a. Nomear um gestor para fiscalizar e monitorar 0 cumprimento do Plano de

Trabalho;

b. Indicar 3 (tres) profissionais da Secreta ria da Justi9a e Cidadania, vinculados

as pautas da Cartilha, para integrar a equipe tecnica e de elabora9ao,

juntamente com a equipe formada pela FMU;

c. Zelar pelo cumprimento dos prazos e metas;

d. Auxiliar na divulga9ao do material finalizado, que sera exclusivamente digital;

e. Aprovar e autorizar 0 conteudo das cartilhas elaboradas, previamente.

Compete a FMU

a. Divulgar previamente as atividades acordadas com a Secretaria, em todos

os seus canais de comunica9ao, especial mente as suas plataformas digitais e

demais meios de comunica9ao utilizados,

b. Indicar 3 (tres) Professores Doutores de seu PROGRAMA DE MESTRADO

EM DIREITO DA SOCIEDADE DA INFORMACAO, que ficarao responsaveis

pela elabora9ao e orienta9ao tecnica, bem como a produ9ao de tais conteudos,

conforme a expertise e aderencia de forma9ao dos Professores Doutores aos

temas referidos e outros afins.

c. selecionar e coordenar as Alunos de Grupos de Pesquisa do Mestrado em

Direito para auxiliar na sele9ao de conteudos, levantamento bibliogratico,

coleta de dados e demais informa90es necessarias a elabora9ao das Cartilhas;

d. Produzir relat6rios parciais para acompanhamento dos trabalhos pela

Secretaria. 1 .•. /

e. Encaminhar 0 conteudo das Cartilhas a aprova9ao condicionada e expressa W
da Secreta ria da Justiga e Cidadania antes de sua divulgagao.
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO
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8) METAS A SEREM ATINGIDAS:

a) Cartilhas digital sobre Direitos humanos na Constituigao Federal de 1988;

b) Cartilha digital sobre Combate ao discurso do 6dio nas redes sociais digitais;

c) Tendo em vista que a divulgac;ao sera feita pela forma online, busca-se levar 0

conteudo a um grande numero de pessoas e das mais diversas faixas etcirias.

9) ETAPAS E FASES EXECU<;AO DO OBJETO

1a. Etapa: Assinatura do Termo de Convenio

2a. Etapa: Divulgac;ao do Convenio

3a
. Etapa: Indicac;ao dos Professores da FMU e dos servidores da Secretaria da Justic;a e

Cidadania

4a
. Etapa: Selec;ao de Conteudo, Levantamento Bibliogratico, Coleta de Dados e demais

informac;oes necessarias a elaborac;ao das cartilhas

5a Etapa: Entrega das cartilhas

10) PREVISAo DE INICIO E FIM DA EXECUCAO DO OBJETO

24 meses, contados a partir da data de assinatura do ajuste

11) CRONOGRAMA

ETAPAS

2022 2023 2024

1a Etapa: Assinatura do Termo de

Convenio
x

2a. Etapa: Divulgac;ao do Convenio x
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3a Etapa: Indicagao dos Professores da
X

FMU e dos servidores da Secretaria da

Justiya e Cidadania
4a Etapa: Selegao de Conteudo,

Levantamento Bibliografico, Coleta de

Dados e demais informagoes X X

necessarias a elaboragao das cartilhas.

sa Etapa: Entrega das cartilhas X

Sao Paulo, 29 de dezembro de 2022.

Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Uda.
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