Ofício nº 0028 de 20 de novembro de 2014.
AO
Sereníssimo Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás
Adolfo Ribeiro Valadares
NESTA
A par dos nossos cumprimentos e a todos os colaboradores da
muito e respeitável Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás e saúdo com a
luz do Grande Arquiteto do Universo. Vimos através deste ofício, solicitar ao
Sereníssimo Grão Mestre a realização de convênio entre a CECCO-CENTRO
EDUCACIONAL E CULTURAL CENTRO OESTE – ARCTEMPOS C.N.P.J.
número 16192226-0001-09 – situada na avenida São Francisco nº 1303 setor
Santa Genoveva – Goiânia - telefone 62 3207-0506 e filial na avenida
Engenheiro Portela nº 587 centro Anápolis -

telefone 62 3099-2121

e a

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS.
As Unidades de Ensino Arctempos são prestadoras de Serviços
Educacionais e vem oferecer os cursos Sequenciais Superiores com 1 ano
de duração.
Em parceria com a Faculdade Unicamps-GO, a unidade de ensino
Arctempos vem oferecer para os valorosos irmãos e familiares, uma nova
modalidade de Ensino Superior: os Cursos Sequenciais Superiores.
Cursos de curta duração o aluno conclui em apenas em 1 ano e de posse do
seu certificado ele já está apto para inserir no mercado de trabalho e fazer
concursos.

Regulamentados pelo artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei 9.394/96), no intuito de formar profissionais preparados para
atuarem no mercado de trabalho, em campos específicos, direcionados pela
área escolhida, visando aumentar a sua capacidade profissional a um custo
menor.

Os cursos
 Gestão em Segurança Pública
 Gestão em Segurança do Trabalho
 Gestão de Pessoas
 Gestão Ambiental

Outra boa notícia com a celebração do convênio com a Grande
Loja Maçônica do Estado de Goiás é a possibilidade de levar os cursos
sequenciais superiores para as cidades também do interior onde estão
instaladas as lojas maçônicas com a mesma qualidade dos cursos ministrados
em Goiânia.

Investimentos

1. Investimento mensal para Goiânia
12 X 171,50 (cento e setenta e um reais e cinquenta centavos)
Turno: somente aos sábados das 7:30 às 17:30 e 8:00 às 12:00 horas
Ou Noturno duas vezes na semana

2. Investimento mensal para o Interior
12 X 250 (Duzentos e cinquenta reais)
Turno: somente aos sábados das 7:30 às 17:30 ou das 8:00 às 12:00 horas

Concursos
 Conforme os últimos editais dos concursos da Polícia
Militar, Bombeiro Militar de Goiás, Agente prisional e nas esferas do
município, estado e
do governo
federal, os cursos
Sequenciais Superiores de Complementação de Estudos com
formação coletiva tem contemplado a exigência dos editais.
Neste sentido, os irmãos que tiverem interesse em formar turmas com
30 alunos no seu município, gentileza entrar em contato no telefone 62 32070506 ou pelo site WWW.arctempos.com.br
Na certeza do sucesso da parceria, agradecemos e reiteramos
nossos sinceros votos de estima e elevada consideração.
Antecipadamente, enviamos o nosso tríplice e fraternal abraço.

Cordialmente,

Irmão Veronildo Moura Oliveira da Loja Urias de Oliveira Filho nº 108
Oriente de Goiânia – membro fundador Cadastro- 03997

Diretor Geral

1. Confira as Vantagens de estudar na Arctempos:
 Cursos Sequenciais Superiores com apenas 1 ano de duração;
 Descontos de 10% (praticados nas mensalidades já com preços
promocionais;
 Unidades distribuídas estrategicamente – Goiânia e Anápolis (duas
unidades);
 Horários flexíveis (aulas de 2ª feira e quarta feira) ou somente uma
vez por semana aos sábados (das 8:00 horas às 12:00 horas;
 Corpo Docente qualificado, com vasta experiência de mercado;

Conheça os Cursos Seqüenciais Superiores. Ganhe tempo: faça um
Curso Superior em apenas 1 ano! Informações: fone: 62 32070506 Goiânia ou
62 30992121 Anápolis e pelo site WWW.arctempos.com.br
Para os maçons ou familiares militares ou aqueles que pretendem ser,
temos o Curso Superior com 1 ano de duração. “Gestão em Segurança
Pública”. O qual poderá também ser realizado somente com aulas aos sábados
com mensalidades acessíveis.

2. Objetivo do Convênio
O objetivo deste convênio e a proposta de parceria entre a CECCO –
Centro

Educacional

e

Cultural

Centro

Oeste

Ltda.

mantenedora

da

ARCTEMPOS unidade educacional e a Grande Loja Maçônica do Estado de
Goiás – GLEG - para apoio Educacional aos membros da maçonaria e seus
dependentes para oferecer condições de ingresso nos diversos cursos
Superiores: Sequenciai, Pós-graduação e Extensão da ARCTEMPOS em
cumprimento à sua finalidade contida em seus estatutos.
Esta proposta contempla desconto de 10% (dez por cento) de desconto
nos seguintes Cursos da Arctempos.
3. Cursos Sequenciais Superiores
Quadro 1
Gestão em Segurança Pública
Gestão em Segurança do Trabalho
Gestão de Pessoas
Gestão Ambiental

*Desconto aplicado somente para esta modalidade de convênio com desconto
de pontualidade. Estas mensalidades poderão sofrer aumento de preços de
acordo com a legislação pertinente. As matrículas a cada semestre obedecerão
o valor principal tendo o aluno somente o benefício do desconto de
pontualidade.

4. Descontos
Para esta modalidade a ARCTEMPOS está proporcionando um
desconto de 10% (dez inteiros por cento) nas mensalidades nos cursos
Sequenciais e 30% (trinta inteiros por cento) nos cursos de pós-graduação.
1.1.2 Cursos Sequenciais Cursos Superiores com 1 ano de duração:
O Curso Sequencial Superior foi concebido com base na
RESOLUÇÃO CEPE 67/99. DISPÕE SOBRE OS CURSOS SEQÜENCIAIS
POR CAMPO DE SABER PREVISTOS NO ARTIGO 44 DA LEI Nº 9.394. O
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, e nos termos do Parecer da Comissão de
Graduação referente a Indicação nº51/99, aprovou e homologo os cursos
Seqüenciais Superiores
5. Das Inscrições
Todos os conveniados e seus dependentes comprovados e
interessados em pleitear um curso superior na ARCTEMPOS estarão isento da
taxa de inscrição para o processo seletivo no valor de R$ 30,00 (trinta reais)
enquanto estiver em vigência o convênio.
As datas dos processos seletivos constam na secretaria de
acordo com as normas da ARCTEMPOS. Caso a quantidade de candidatos for
inferior a 15 candidatos a ARCTEMPOS poderá agendar o processo seletivo
comunicando aos candidatos um novo dia e horário para sua realização.

5. Das Vagas
A ARCTEMPOS ofertará as seguintes quantidades de vagas por
cursos nos próximos cinco anos para a realização deste convênio e ser
necessário for, irá pleitear aos órgãos competentes quantidades maiores de
vagas para atender a demanda.
Quadro 2
Quantidades de vagas

Cursos Sequenciais Superiores

(anuais)
Gestão em Segurança Pública

720

Gestão em Segurança do Trabalho

720

Gestão de Pessoas

720

Gestão Ambiental

720

6. Turnos de Estudos
Quadro 3

Cursos Sequenciais Superiores

Noturno

Matutino

Sábado

Gestão em Segurança

Sim

Sim

sim

Sim

Sim

Sim

Gestão de Pessoas

Sim

Sim

Sim

Gestão Ambiental

Sim

Sim

Sim

Pública
Gestão em Segurança do
Trabalho

7. Pós- graduação
Todo

aluno

pertencente

a

este

convênio

será

beneficiado com um desconto de 30%(trinta inteiros por cento) para qualquer
um dos cursos oferecidos pela ARCTEMPOS durante a vigência deste contrato
Quadro 4

Cursos de Pós-graduação

Quantidades de vagas
anuais

Docência Universitária

200

Psicopedagogia

200

Gestão Empresarial

200

Controladoria e Finanças

200

Gestão da Saúde

200

Análise Criminal

200

Aulas somente de 15 em 15 dias aos sábados.

8. Endereços das Unidades
Unidade 1 – Santa Genoveva – Avenida São Francisco nº 1.303 – Setor Santa
Genoveva- Goiânia- GO - Fone: 62 32070506
Unidade 2 - Anápolis – Rua Engenheiro Portela nº 587 Centro- Anápolis Goiás- fone 62 30992121.
Site: WWW.arctempos.com.br

9. Da parte da Maçonaria
O aluno conveniado não poderá em hipótese alguma ficar
reprovado ou dependente em qualquer disciplina dentro do período de estudo
por média ou falta. Caso o aluno cancele ou tranque ou abandona o curso,
desde já fica estabelecido o cancelamento imediato do benefício do desconto.

10. Frequência e Média
A frequência mínima do aluno é de 75% total da carga
horária por cada disciplina dentro do semestre e a média (avaliações) não pode
ser inferior a 7,0 (sete inteiros). No caso de descumprimentos dos itens 1.2.4 e
1.2.5. A ARCTEMPOS comunicará a GLEG através de um ofício assinado pelo
Diretor Geral e o aluno perderá o benefício mediante a comprovação.
.

11. Duração do convênio
A duração do contrato de convênio será de 5 (cinco) anos
podemos ser renovado se ambas as partes acordarem de conformidade com o
descrito no contrato de serviços entre as partes envolvidas.

Prof. Ms. Veronildo Moura Oliveira

