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De: BSSP CENTRO EDUCACIONAL 
 
Para: CAU-PI 
 
Assunto: Proposta de Parceria entre BSSP Centro Educacional e CAU-PI 
 
A BSSP CENTRO EDUCACIONAL tem como foco oferecer cursos de excelência e que 
atendam às exigências do mercado, em harmonia com as expectativas dos profissionais. Os 
fundadores, juntamente com seu corpo docente, têm experiência comprovada nos 26 Estados 
da Federação e Distrito Federal, ofertando e ministrando cursos de pós-graduação lato sensu 
com projetos pedagógicos arrojados, modernos e que transformam a vida do profissional. São 
mais de 5 mil alunos que já se inscreveram em nossos cursos de Pós-graduação. 

 
Nessa perspectiva, apresentamos o curso de Pós-graduação em AVALIAÇÃO, PERÍCIA, 
ENGENHARIA DIAGNOSTICA E PATOLOGIAS DA CONSTRUÇÃO, que conta com 
renomado corpo docente de engenheiros e arquitetos, e do qual entendemos que a CAU-PI 
seja interessada em fomentar junto aos seus inscritos. 
 
A BSSP CENTRO EDUCACIONAL propõe a seguinte parceria: 
 

✓ Desconto de 45% no valor total do curso de pós-graduação (válido apenas para planos 
de 25 parcelas de R$ 650,00). 

 
✓ Disponibilização de palestrantes para realizarem, pelo menos, dois eventos on-

line ou presencial por ano para o CAU-PI. 
 

✓ Disponibilização de 02 bolsas de 50% (valor de 175,00)  para inscritos e 
adimplentes com o CAU-PI. 

 
Em nossa proposta de parceria, solicitamos que a CAU-PI utilize seus recursos de divulgação 
(intranet, e-mail, murais, mala direta, redes sociais e bancos de dados) para que todos os 
colaboradores conheçam o projeto pedagógico dos cursos e venham usufruir com valores 
mais acessíveis. 

 
Nessa proposta, a BSSP CENTRO EDUCACIONAL também se compromete em divulgar a 
logomarca do CAU-PI  em nossos meios de divulgação on-line e off-line. Esta ação legitimará 
a parceria e confirmará o nosso compromisso com os seus associados e colaboradores. Na 
expectativa de sua concordância, solicitamos o envio da sua logomarca. 

 
Entre nossos parceiros podemos citar alguns como: CREA-PI, SENGE-PE, CREA-MA, CAU- 
MA, CAU-AL, CAU-GO, OAB - 24ª Subseção de SOROCABA, OAB-PI, MUTUA-PI CRA-PI, 
CRC-PI, ABRH-PI, CAU-RN, OAB-RN, entre outras. A presente parceria valerá por 1 ano. 
Poderá ser extinta com antecedência de 30 dias de aviso entre as partes e tem como foro a 
comarca de Goiânia. 
 
Goiânia, 23 de Outubro de 2020. 
 
 

Diretores 
BSSP CENTRO EDUCACIONAL 

 WELLINGTON CAMARÇO  
Presidente do CAU/PI 
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