
 

Termo Convênio I’M 

Clube do Amigo 

 

Prezado (a), 

 

Viemos por meio deste, afirmar interesse em firmar Instrumento Particular de 

Convênio entre as partes, de um lado, o Instituto Mix de Profissões de Nova Veneza 

e Siderópolis - SC, doravante denominados de escolas, no outro lado, 

___________________________________, fica justo e acordado entre si, o seguinte: 

 

1. Objetiva o presente convênio a possibilidade dos clientes, colaboradores 

e funcionários em geral, além dos seus dependentes a efetuarem os 

Cursos oferecidos pela escola de forma promocional.  

 

2. Cabe aos clientes e alunos o pagamento dos seus investimentos 

conforme legislação interna da escola e do local o consumo de alunos 

vinculados no CLUBE DO AMIGO I’M, sendo que o estabelecimento 

parceiro irá fornecer ________% de desconto no ato do pagamento. 

 

 

3. A Empresa e o Instituto Mix de Profissões farão divulgação entre si, com 

seus clientes e funcionários, entre outros, conforme acordado. 

 

4. O presente termo entra em vigor na data de assinatura do presente 

instrumento, que terá vigência por prazo indeterminado, podendo ser 

reincidindo a qualquer momento, por ambas as partes, devendo, no 

entanto, ser comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

 

5. Com a assinatura do Termo de Parceria, os clientes, funcionários e 

dependentes terão as seguintes vantagens: 

 

- Descontos de até 50% para os funcionários e dependentes nos Cursos; 

- Descontos de até 40% para clientes nos Cursos; 

- Todos os benefícios e diferenciais ofertados pelo Instituto Mix; 



- Curso de GPP(Gestão Pessoal e Profissional) Gratuito para todos os 

envolvidos mediante procedimento de cadastro; 

- Divulgação nas redes parceiras do Instituto Mix de Profissões de Nova 

Veneza e Siderópolis, bem como ações sociais, campanhas promocionais a 

serem realizadas periodicamente com troca entre os parceiros, visando da nossa 

parte sempre a educação em formato de curso gratuito para os sorteados; 

- Serviços da beleza gratuitos na realização de ações sociais, bem como, 

serviços de unhas, corte de cabelo masculino e feminino, design de 

sobrancelhas, massagem relaxante, palestras, dinâmicas, orientação profissional 

e outros derivados de cada item apresentado. 

 

Vale ressaltar que as ações devem ser solicitadas e avisadas para ajuda mutua 

de organização, motivado o tempo devido para organização desta. 

O Clube do Amigo I’M aparece como uma nova forma de reinventar parcerias e 

networking empresarial. Vamos liberar um Cartão que será apresentado pelo(a) 

aluno(a) beneficiado no caixa da empresa parceira, que receberá um Adesivo 

participante do Clube do Amigo, para fixação no mesmo ambiente. Desta forma, 

teremos um ciclo de benefícios. 

E, por ser verdade, e estarmos de acordo, firmamos o presente. 

 

____________________, ____ de ______________ de _______. 

 

___________________________           __________________________ 

               Lucas Martins                                  Matheus Oliveira de Bem 

 Consultor de Mídias e Projetos                         Franqueado e Gestor 

 

            

                               _______________________________ 

                         Nome: _____________________________________ 

                         Representação: ______________________________ 

                         Empresa Conveniada: _________________________ 


