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CONTRATO DE TREINAMENTO – ANALISTA TRANSACIONAL CERTIFICADO
NA ÁREA: ________________________
................................................................................................. doravante chamado Treinando,
formado em....../....../...... pela ..................................... (faculdade/Escola), inscrito
no......................... (Conselho Regional) sob o nº ..............., residente na
........................................................... nº...../....., CEP .........-....., Cidade .................................,
Estado ....., e endereço comercial na ................................................ nº ........./......., CEP ............, Cidade ........................, Estado ......., tel. Celular (....) ................tel. com. (.....) ...............
ramal..............Fax ( )..................., email........................................................ e
.................................. ............................................................... , doravante chamado Orientador,
Membro (categoria e área) __________________________ Área _____________ contratam
entre si e a UNAT-BRASIL, que endossa e registra o presente contrato, nos seguintes termos:
O treinando se compromete a:
1. Enviar à Secretaria da UNAT-BRASIL o presente contrato em quatro vias originais,
assinadas por ele e pelo(s) (orientador/orientadores), acompanhadas dos documentos
previstos no Regulamento de Formação.
2. Estar ciente e cumprir integralmente os Estatutos Sociais, o Código de Ética e o
Regulamento de Formação da UNAT-BRASIL.
3. Manter os registros completos e atualizados e informar ao seu orientador sobre suas
atividades de terapia, treinamento e supervisão recebidos.
4. Cumprir os programas de treinamento, ensino e supervisão estabelecidos pelo Manual de
Normas e Procedimentos da UNAT-BRASIL.
5. Manter-se em dia com os honorários contratados com seu orientador, bem como com as
taxas e anuidades da UNAT-BRASIL.
6.

Estar com o registro atualizado no seu órgão de regulamentação profissional.

O Orientador se compromete a:
1. Dar assistência ao Treinando durante a vigência deste contrato, mantendo-o informado de
seus direitos e obrigações, das alterações de Estatutos, dos regulamentos, do Código de Ética
da UNAT-BRASIL inerentes ao processo de formação, supervisionando, acompanhando sua
evolução e informando-o dos pontos em que verifique a necessidade de aperfeiçoamento ou de
aquisição de conhecimentos, habilidades e oqueidade.
2. Respeitar o Treinando, incentivando-o também a adquirir conhecimentos com outros
orientadores e, em caso de sua ausência, providenciar um profissional habilitado pela UNATBRASIL para que o treinamento não seja interrompido.
3. Orientar e supervisionar o treinando, ao longo de sua formação, na elaboração do Exame
Escrito.
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4. Fornecer a documentação de sua responsabilidade e revisar a documentação do treinando
a ser enviada à Diretoria de Docência e Certificação, no momento da inscrição para os exames
Escrito e Oral.
5. Responsabilizar-se junto à UNAT-BRASIL por manter seu treinando informado de
quaisquer eventuais mudanças no seu status frente a esta instituição e orientá-lo para a
retomada do prosseguimento de sua formação.
6. Informar à Diretoria de Docência e Certificação sobre o andamento do presente contrato.
7. Honrar seus compromissos financeiros e éticos com a UNAT-BRASIL.
A UNAT-BRASIL se compromete a:
1.

Colocar o nome do Treinando na lista de Membros Regulares desta Associação.

2. Informar, sempre que solicitado, sobre procedimentos de formação, datas e requisitos de
exame.
3. Manter a vigência deste contrato pelo período de cinco anos a partir da data de seu
registro nesta instituição, sendo aceita a inscrição para exame de certificação após o período
de doze meses, desde que cumpridos os quesitos anteriores.
4. Outorgar o título de Analista Transacional Certificado ao treinando na sua respectiva área
de atuação profissional, após aprovação nos exames Escrito e Oral, coordenados pela
Diretoria de Docência e Certificação.
PARÁGRAFO ÚNICO
O Treinando e o Orientador são co-responsáveis pela observação do prazo de vigência deste
contrato.
(local e data)................................................., ..............\...........\...............
.........................................................................
........................................................
Treinando

Orientador

(Somente nos casos em que o Orientador seja Analista Transacional Didata em Formação)
Eu,........................................................................., Analista Transacional Didata da UNATBRASIL na área............................................. e Orientador do Analista Transacional Didata em
Formação, signatário deste contrato, endosso-o e comprometo-me a dar total assistência ao
treinando, quando houver necessidade.
(local e data).............................................., /......./....... (ass)..................................................
Em nome da UNAT-BRASIL, após satisfeitas as formalidades, o Presidente e o Diretor de
Docência e Certificação endossam e a Secretaria registra o presente contrato.
(local e data).................................................................,............./................/...........
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.............................................................
Presidente da UNAT-BRASIL
BRASIL

...........................................................
Diretor de Docência e Certificação da UNAT-

Registrado sob o nº..................................Data......./......./..........
Taxa de Registro do Contrato....................
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