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 CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 

Eu, ____________________________________________________, Brasileiro (a), estado civil      
___________________________, portador(a) de registro de identidade civil número        
_______________________________, orgão expedidor ________________________, inscrito     
no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF/MF número __________________________,          
nascido em ____________________, na cidade de ______________________________, Estado        
___________________, residente e domiciliado, na Cidade de _______________________,        
Estado do __________________, na Avenida/Rua     
_________________________________________________, Número _____________, Bairro    
_________________________, considerando ser maior de 18 anos, declaro que as informações           
acima são legais e autênticas, digo verdadeiras, pertencente a minha própria pessoa, com             
responsabilidades juridicas e financeiras para fins de celebrar e assinar, inclusive com rubricas             
em cada página o presente contrato de adesão junto a Faculdade Evolutivo passo a integrar, com                
minha assinatura legal neste contrato, a denominação de ALUNO(A) - CONTRATANTE. 
 
Abaixo, preencher se o aluno for menor de 18 anos OU EXISTÊNCIA DE             
RESPONSÁVEL FINANCEIRO: 
Eu,________________________________________________________________, Brasileiro  
(a), estado civil _______________________, portador (a) de registro de identidade civil número            
____________________________________________________, orgão expedidor   
__________________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF número          
______.______.______-______, nascido em ______/______/______, na cidade de       
_______________________________________, Estado _______________________, residente    
e domiciliado nesta capital, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida/Rua             
___________________________________________, Número __________, Bairro    
______________________________________, caso seja existência de responsável financeiro       
jurídico ou pessoa física responsável, deverá preencher os dados acima com as informações do              
representante legal da empresa ou instituição, de natureza que for, conveniada ou não conveniada              
a CONTRATANTE, considerando ser CONTRATANTE responsável juridicamente e        
financeiramente do menor de 18 anos ou maior de 18 anos que deverá ter seu curso pago através                  
de representante jurídico acima citado, cujo contrato deverá ser assinado por este representante             
juntamente com o CONTRATANTE, passando este, a exercer o papeL de responsabilidade da             
CONTRATANTE, portanto, deverá anexar a este contrato devidamente assinado pelo mesmo, o            
cartão do CNPJ junto à Receita Federal, comprovante de residência empresarial e pessoal do              
representante legal da empresa e estatutos ou contrato social, dentre outros documentos que             
possa comprovar a existência jurídica desse CONTRATANTE acima mencionado e registrado           
neste contrato como aluno(a) e CONTRATANTE da CONTRATADA, desta forma, declarando           
através da assinatura do contrato com o papel principal de se responsabilizar por todas as               
cláusulas existentes neste contrato junto ao ALUNO (A) denominado CONTRATANTE,          
assumindo-as por minha livre espontaneidade, através da minha assinatura legal, conforme anexo            
a este contrato a cópia autenticada da minha identidade civil, e, que as informações acima são                
legais, autênticas e verdadeiras. 
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Desta forma, temos entre si, justo e contratado, o presente instrumento particular de contrato de               
prestação de serviços educacionais, sendo de um lado a Faculdade Evolutivo, doravante            
denominada de CONTRATADA e de outro lado o ALUNO(A) e/ou responsável, denominado            
de CONTRATANTE(A), anteriormente citados e qualificados neste contrato, o qual, se regerá            
pelas Cláusulas e condições a seguir: 
 
Cláusula 1a – Constitui objeto do presente contrato de adesão assinado, a efetivação da              
MATRÍCULA devidamente DEFERIDO pelo ato de assinatura deste contrato,, assinado entre as            
partes, para oferta do CURSO DE ____________________________________________,       
com carga de ______ (_________________) horas, previsto para um total de           
____________(______________________) meses, na modalidade PRESENCIA, ministrado      
pela CONTRATADA, através de vaga específica para este fim, registrado neste contrato,            
devendo a CONTRATADA exercer sua autonomia educacional, inclusive na forma e dinâmica            
da oferta do projeto do curso. 
 
Cláusula 2a – O CONTRATANTE terá sua matrícula efetivada mediante assinatura deste            
contrato. Será obrigatório a apresentação, no ato de assinatura, dos documentos exigidos e             
entregue conforme está especificado na pré-matrícula no site www.faculdadeevolutivo.com.         
Caso o(a) CONTRATANTE não possua toda a documentação poderá entregar no máximo até 30              
(trinta) dias, a contar a partir da assinatura deste contrato, devendo o não cumprimento gerar o                
CANCELAMENTO DA MATRÍCULA por parte da CONTRATADA, não gerando multas ou           
devolução de valores financeiros pagos a CONTRATADA. A partir da assinatura deste contrato             
O CONTRATANTE poderá frequentar as aulas e demais atividades PREVISTAS          
EXCLUSIVAMENTE NO CURSO CITADO NESTE CONTRATO, de acordo com regimento          
das aulas, conforme a matriz curricular do curso, calendário acadêmico, DATA DE OFERTA             
DO CURSO, turno, amplamente divulgado no ato da matrícula, estando o CONTRATANTE            
dando como ciente através da assinatura DESTE CONTRATO e aceitando as condições            
especificadas pela CONTRATADA neste ato de assinatura, portanto o CONTRATANTE          
declara conhecer e aceitar essa adesão de autonomia universitária da CONTRATADA sem            
quaisquer restrições. 
 
Cláusula 3a – O objeto do presente contrato é a aquisição por parte da CONTRATANTE de um                 
curso com valor integral R$ ___________________________________________      
(___________________________________________________), em única parcela no ato de       
assinatura deste contrato ou com valor integral R$ ____________________________________         
(______________________________________) ou com valor integral     
R$ ________________________ (________________________________________________),   
divididos em ______________ (___________________) parcelas fixas até a conclusão do          
curso, excetuando-se os casos citados em clausulas posteriores. 
 
Parágrafo Primeiro – O aluno(a) recebeu um desconto de __________% no valor integral             
do curso, sendo o valor total de R$ _________________________         
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(_______________________________________________), sendo a data do início do curso        
em _____________________________ com conclusão em _____________________________. 

 
Parágrafo Segundo – O CONTRATANTE perderá o benefício citado no parágrafo           
primeiro para o caso de: abandono, cancelamento, trancamento total ou parcial, não            
assiduidade mensal de 75% das atividades previstas para o curso e reprovação em módulo              
(disciplina). 

 
 
Cláusula 4a– O CONTRATANTE e/ou ALUNO submete-se ao regimento interno, matriz           
curricular do curso, calendário acadêmico, DATA DE OFERTA DO CURSO, turno e às demais              
obrigações constantes da legislação aplicável, cabendo ao CONTRATADO a orientação          
didático-pedagógica do ensino a ser ministrado, inclusive a metodologia utilizada. 
 
Cláusula 5a– Como contraprestação dos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará à           
CONTRATADA UMA ÚNICA PARCELA no ATO DA MATRÍCULA, conforme detalhado          
neste mesmo CONTRATO, PARA TODO O CURSO, estando ciente sobre a ocupação da sua              
vaga no curso. 
 
Parágrafo Único– Na hipótese de mudança da legislação sobre mensalidades escolares ou da             
política salarial das categorias profissionais dos estabelecimentos de ensino, o valor do curso             
poderá sofrer revisão ou ajustes. 
 
Cláusula 6a – Não está incluso no valor do curso fornecimento de livros, materiais didáticos,               
despesas com atividades extra-classe e taxas administrativas em geral, tais como: cancelamento            
ou trancamento de matrícula, carteirinha estudantil, certidões em geral, declarações, diplomas,           
exames de suficiência e de segunda chamada, histórico escolar, conteúdo programático -            
ementário, certificados, declaração de conclusão de curso, certidões de natureza que for,            
matrícula fora do prazo regimental, documentos de transferência, e outros, para as quais o              
CONTRATADO deve publicar os valores correspondentes. 
 
Cláusula 7a– O pagamento da parcela do curso é intransferível para outro aluno ou              
CONTRATANTE responsável ou de natureza que for, no caso do curso ser dividido em parcela,               
deverá ser efetuado o pagamento até o vencimento, em local indicado pela CONTRATADA, sob              
pena do seu valor ser acrescido de multa de 2% (dois por cento), comissão de permanência de                 
0,1 (zero vírgula um) por cento ao dia, sendo que os valores vencidos poderão ainda sofrer outros                 
acréscimos, inclusive os que preceituam as leis nº 9.069, de 26/09/95 e nº 10.192, de               
14/02/2001, utilizando-se o Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, da FGV (Fundação              
Getúlio Vargas). 
 
Parágrafo Único: Após 30 dias do vencimento, o débito poderá ser acrescido de despesas              
administrativas de cobrança e respectivos honorários.. 
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Cláusula 8a – A falta de pagamento das mensalidades no vencimento permitirá ao             
CONTRATADO(A), além de exigir o débito vencido, emitir a correspondente DUPLICATA DE            
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, que será levada a protesto, além da inclusão             
do CONTRATANTE nos serviços de proteção ao crédito, o aluno em débito não poderá concluir               
o curso e receber a certificação, pois para receber o aluno tem que esta com sua documentação e                  
mensalidades em dias com a Faculdade. 
 
Parágrafo Único – Esgotadas as medidas de cobrança administrativa e continuando o            
inadimplemento, poderão ser tomadas ainda medidas de COBRANÇA JUDICIAL para a(s)           
mensalidade(s) não paga(s), sendo que as despesas com custas e honorários advocatícios de 20%              
(vinte por cento) correrão por conta do CONTRATANTE. 
 
Cláusula 9a – Obriga-se o CONTRATANTE/ALUNO a cumprir as atividades previstas no            
calendário acadêmico e o turno estabelecidos pela CONTRATADA, assumindo total          
responsabilidade pelos problemas advindos da não observância destes. 
 
Parágrafo Único – O CONTRATANTE responsabiliza-se expressamente por todo e qualquer           
dano causado pelo aluno ao patrimônio do CONTRATADA, conforme o disposto no regimento             
interno, sendo responsável também por indenizações decorrentes e/ou reposição dos bens. 
 
Cláusula 10a – O presente contrato deverá vigorar até o final de todo o período letivo do curso                  
contratado, podendo ser rescindido: 
a) pelo ALUNO e/ou pai ou responsável, por pedido de cancelamento, mediante requerimento             
devidamente protocolado e pagamento de multa contratual; 
b) pelo CONTRATADO, através do desligamento do ALUNO, diante da quebra de norma             
disciplinar ou descumprimento regimental; 
c) por qualquer das partes, pela ofensa a cláusulas contratuais. 
 
Parágrafo Único – em qualquer dos casos, o CONTRATANTE ficará obrigado a devolver             
livros à biblioteca, caso os utilize como empréstimo presencial e a cumprir demais obrigações              
pendentes, bem como pagar o valor da parcela correspondente ao mês vigente em que o evento                
ocorreu e ainda quitar débitos anteriores. 
 
Cláusula 11a – O aluno que utilizar o estacionamento do CONTRATADO (quando houver), fica              
responsável por acidentes que vierem a ocorrer com, sobre e por meio do seu veículo, mesmo                
não estando registrado em seu nome, bem como por furto, roubo ou arrombamento do veículo,               
de acessórios ou de pertences deixados no seu interior, não cabendo ao CONTRATADO             
qualquer responsabilidade pela ocorrência desses eventos.Será cobrada uma taxa fixa de           
permanência de estacionamento a cada período de turno (manhã, ou tarde ou noite) ao custo fixo/                
dia de R$ (gratuito) para pagar manutenção de limpeza, aluguel e organização do espaço físico               
destinado para estacionamento. 
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Cláusula 12a – O presente contrato é feito obedecendo à legislação em vigor, o Código de                
Defesa do Consumidor e as orientações acadêmicas previstas em lei, tendo sua eficácia             
condicionada ao deferimento da matrícula do CONTRATANTE- aluno, em consonância com as            
observações constantes do REQUERIMENTO DE INTENÇÃO DE MATRÍCULA, cujo teor é           
de inteira responsabilidade do requerente.  
 
Cláusula 13a – O pagamento da mensalidade referente à primeira parcela do financiamento do              
Curso importa em aceitação de todos os termos aqui constante: 
 
Parágrafo Primeiro – A matrícula é o processo de legitimação do candidato, ora             
CONTRATANTE, na condição de aluno da CONTRATADA, seja através de vestibular,           
matrícula especial ou transferência externa. 
 
Parágrafo Segundo–O presente contrato é parte integrante das documentações necessárias para           
a efetivação da matrícula/rematrícula/renovação da matrícula juntamente com outros         
documentos, e somente o conjunto desses documentos, cumulativamente com o efetivo           
pagamento da primeira mensalidade, dará direito ao candidato aprovado no processo seletivo da             
Faculdade Evolutivo, aos alunos que ingressarem mediante matrícula especial, de figurarem           
como alunos matriculados na Instituição – Faculdade Evolutivo. 
 
Parágrafo Terceiro – Conforme legislação vigente, a CONTRATADA poderá utilizar recursos           
EAD através de estudo a distância–estudo dirigido, resumos, atividades extra-classe, ao limite de             
20% (vinte por cento) da carga horária do curso ou de cada disciplina extra sala de aula.O curso                  
é composto de módulos – com conteúdo temático, ficando o pré-requisito de curso intrínseco,              
portanto a cada módulo não há pré-requisitos, exercendo a sequência de módulos temáticos até a               
conclusão do curso, obrigado ao CONTRATANTE/ALUNO o conhecimento global de todos os            
módulos para realização do último módulo do final do curso. É de responsabilidade do              
CONTRATANTE a obrigatoriedade de frequência às aulas, cumprir todo o projeto de ensino             
proposto pela CONTRATADA, sem quaisquer interferência junto a CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quarto – O calendário acadêmico poderá, a critério da CONTRATADA, ser alterado             
sem aviso prévio, respeitando-se, para tanto, os limites mínimos de 365 dias anuais.  
 
Parágrafo Quinto – Para formação da turma e consequente início das aulas, será necessário o               
quantitativo mínimo de 40 alunos matriculados, ficando assegurado o direito da CONTRATADA            
em não ofertar a turma, caso o limite estipulado nesta cláusula não seja respeitado.  
 
Parágrafo Sexto – Como serviços educacionais mencionados no caput desta cláusula,           
entendem-se aqueles constantes da matriz curricular do curso e programas de curso, não estando              
incluídos os serviços e atividades extracurriculares e complementares, tais como: segunda           
chamada, nivelamento, recuperação, adaptação, exames especiais, realização de dependência,         
expedição de quaisquer documentos em primeira ou segunda via, material didático, os quais, se              
requisitados, serão cobrados do (a) CONTRATANTE, constituindo-se obrigação contratual.  
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Parágrafo Sétimo – Caberá exclusivamente à CONTRATADA a determinação dos locais onde            
serão prestados os serviços, inclusive cursos e serviços à distância, ensino através de             
videoconferência e a designação e contratação de membros do corpo docente; reservando-se,            
ainda, o direito de efetuar, a qualquer tempo, a redistribuição de turmas que, eventualmente,              
venham a sofrer redução no número total de matrículas, sem que isso represente quebra de               
contrato.  
 
Parágrafo Oitavo – O (a) CONTRATANTE concorda que a CONTRATADA poderá:  
a) designar locais das aulas teóricas e práticas em locais diferentes de suas atividades              
acadêmicas, ofertando também por opção da CONTRATADA o estágio curricular, sem vínculo            
empregatício, no ESPAÇO FÍSICO DA CONTRATANTE, por oçõ de escolha unica e            
exclusivamente por parte da CONTRATADA;  
b) substituir professores quando for o caso;  
c) realizar aulas em dias santos, feriados nacionais, estaduais e municipais, sábados e domingos,              
RESPEITANDO O CALENDÁRIO ACADÊMICO DA CONTRATADA;  
d) alterar ou reestruturar a matriz curricular do curso.  
 
Parágrafo Nono – A CONTRATADA se obriga a comunicar previamente aos alunos eventuais             
modificações no local da prestação dos serviços através de comunicação da sua escolha. 
 
Parágrafo Décimo – O CONTRATANTE declara ter lido, concordar, e promete cumprir            
integralmente as normas do Regimento Interno da CONTRATADA, além deste contrato, quando            
for o caso, este sendo opcional para a CONTRATADA que foram colocados à sua disposição               
através do site. 
 
Cláusula 14a – O CONTRATANTE se obriga a realizar compromisso DOS VALORES E DA              
FORMA DE PAGAMENTO conforme segue: 
 
Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total do curso,             
PODENDO SER dividido em parcelas e ao final do curso fará prestação de quitação do valor do                 
curso ora pretendido, constantes nos pagamentos gerados após assinatura deste contrato, nos            
termos do presente contrato de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro da            
Instituição de Ensino, nos termos da lei.  
 
Parágrafo Segundo – O valor alusivo ao curso poderá ser pago à vista ou divididos em parcelas                 
mensais e sucessivas e consecutivas, sendo a primeira a ser paga no ato da assinatura deste                
contrato, integralmente, e as demais mensalidades com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês,               
conforme especificação constante nas ordens e meios de pagamento expedido, com autonomia,            
exclusiva e unicamente pela CONTRATADA, sendo certo e justo que o pagamento de uma              
mensalidade não quita as demais, para pagamento do curso todo em forma integral, não haverá               
mais mensalidades sucessivas. 
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Parágrafo Terceiro – Caso em circunstância especial seja concedido qualquer desconto ou outra             
modalidade de bolsa ao aluno, estes não serão cumulativos com quaisquer outros            
descontos/bolsas em regras definidas em requerimento de matrícula próprio e exclusivo para este             
fim. A adesão de contrato com bolsa de estudo ou desconto terá que ser preenchida no sistema                 
acadêmico através da assinatura deste contrato de matrícula à parte, citando a modalidade             
financeira da matrícula: especial ou superespecial, informando o percentual de desconto. O valor             
citado na ordem de pagamento será o global total do valor do curso e nestes será informado valor                  
do desconto da bolsa para a data única de vencimento e para vigência da bolsa. Após o prazo da                   
da ordem de pagamento com vigência de vencimento dia 10 / mês, será cobrado para o mês em                  
atraso o valor integral da mensalidade com acréscimo de juros e correções de multas contratuais.                
Em caso de duas mensalidades em atraso para o referido vencimento, o CONTRATANTE             
perderá a concessão da bolsa. Durante um ano de atraso das mensalidades do curso o               
CONTRATANTE perderá a vigência da bolsa, de forma permanente, para ingresso em outros             
cursos na CONTRATADA. Para entrada em novos cursos e novas turmas o valor cobrado até o                
final do curso será o valor integral sem bolsa de estudo ou quaisquer descontos, sendo este fator                 
financeiro definido pela própria CONTRATADA. O CONTRATANTE que ficar reprovado em           
duas disciplinas por semestre perderá o direito a bolsa e descontos e pagará o valor integral para                 
o semestre em reprovação. O valor da primeira mensalidade não fará parte do plano de bolsa ou                 
descontos e terá que ser pago integralmente no ato da matrícula. O CONTRATANTE com bolsa               
terá que pagar as taxas acadêmicas e financeiras da faculdade a parte. 
 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA trabalha com prestação de serviço de curso e não com               
semestralidade cheia. Não havendo a possibilidade de pagamento proporcional da semestralidade           
e/ou mensalidades por disciplinas cursadas, independentemente do motivo que for. O           
CONTRATANTE assina o contrato ciente de que as suas parcelas serão fixas até o final do                
curso, mensalmente para adimplentes até o dia 10/mês, caso ele seja bolsista com concessão de               
descontos de 60%, condição Sine qua non (“sem a qual não”), o CONTRATANTE TERÁ QUE               
SER EXCLUSIVAMENTE e unicamente aluno oriundo de ensino médio da rede pública de             
ensino, comprovado pelo seu histórico escolar emitido pela escola de origem. Outras condições             
de alunos com descontos poderão ser incluídos meramente e apenas por pacote promocional do              
convênio empresa, possibilitando o desenvolvimento de pessoas e da economia local, regional e             
nacional. 
 
Parágrafo Quinto – No caso de parcelamento e pagamento através de cheques, não será              
aplicado pela CONTRATANTE e CONTRATADA. A CONTRATANTE não pode utilizar          
cheques para pagamento à CONTRATADA. Poderá autorizar e utilizar a Instituição Bancária,            
para que os mesmos sejam realizados através de transferências bancárias, PIX em conta bancária              
indicada pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo Sexto – O valor do curso, ora fixado, poderá ainda ser reajustado de acordo com a                 
legislação aplicável à espécie, situação em que o preço de cada parcela sofrerá alteração por               
força da lei. 
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Parágrafo Sétimo – Havendo atraso no pagamento de qualquer parcela e/ou devolução, o (a)              
CONTRATANTE pagará o valor principal mais multa legal de 2% (dois por cento), acrescidos              
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pró-rata dia e correção monetária, esta última                 
calculada com base na variação do IGPM ou, na hipótese de extinção deste, pelo índice que vier                 
a substituí-lo.  
 
Parágrafo Oitavo – Havendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das parcelas e,               
eventualmente, tendo a CONTRATADA se utilizado de empresa de cobrança ou serviços            
advocatícios para cobrança judiciais ou extrajudiciais de valores em aberto, o (a)            
CONTRATANTE arcará com os custos da referida cobrança, no percentual de 20% (vinte por              
cento) do valor total do débito; Em caso de inadimplência no pagamento de qualquer das               
parcelas referentes à mensalidade por mais de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA poderá:  
a) enviar carta de cobrança, telefonema, e-mail;  
b) negativar o devedor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito;  
c) promover a inscrição de títulos junto ao Cartório de Protesto de Títulos, referente à dívida                
vencida;  
d) promover a cobrança judicial. 
A não utilização por parte da CONTRATADA de seus direitos, inclusive pela via judicial, fica,                

de logo, entendido, tão somente, como mera liberalidade, não importando em inovação da dívida              
ou em renúncia de direito. Caso o CONTRATANTE tenha sido contemplado com quaisquer             
tipos de bolsas parciais, ou incentivos para pagamento por intermédio de cheque, perderá             
automaticamente o direito aos descontos ou incentivos caso os pagamentos não sejam efetuados             
nas datas estipuladas, ficando cancelada a condição especial anteriormente concedida. 
 
Parágrafo Nono – Na hipótese do(a) CONTRATANTE vir a obter qualquer forma de             
financiamento estudantil (bolsa de estudos ou descontos ou pagamentos por parte da empresa             
conveniada) parcial das parcelas contratadas ou seja beneficiário de programas de concessão de             
bolsa de estudo em caráter parcial decorrentes de outros convênios celebrados entre a             
CONTRATADA e quaisquer entidades, sejam elas Federais, Estaduais, Municipais ou Privados,           
ficará obrigado a quitar os valores que não sejam cobertos pela modalidade, utilizada nas datas               
dos seus respectivos vencimentos, inclusive da primeira parcela.  
 
Parágrafo Décimo –Na hipótese prevista no parágrafo nono, retro, caso o financiamento (bolsa             
de estudos ou descontos ou pagamentos por parte da empresa conveniada) obtido não for na               
modalidade de 100% (cem por cento), a CONTRATADA poderá utilizar os valores já pagos pelo               
CONTRATANTE, em quitação do percentual que corresponder à responsabilidade do aluno,           
referente às parcelas vincendas;  
 
Parágrafo Décimo Primeiro – Na hipótese de obtenção de financiamento do curso em             
percentual igual a 100% (cem por cento), os valores adiantados pelo CONTRATANTE, somente             
serão restituídos no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da confirmação do repasse dos                
valores pelo agente financiador à CONTRATADA;  
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Parágrafo Décimo Segundo – Quando o CONTRATANTE for beneficiário de programa de            
financiamento estudantil, ou qualquer outra modalidade assemelhada, quando da renovação da           
matrícula responsabiliza se pelo aditamento do respectivo financiamento, devendo comparecer          
ao Setor de Secretaria Acadêmica da CONTRATADA para celebração de contrato especial de             
matrícula. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro – O CONTRATANTE deverá pagar o curso conforme valor            
estabelecido em forma integral, com exceção de oferta de bolsa de estudos, descontos             
promocionais por sazonalidade e convênio com empresas, devendo está definido os descontos            
por período em Resolução interna do CONSU - Conselho Superior da Instituição de Ensino,              
aprovada pela CONTRATADA, que após aprovada será emitida e assinada pela Secretaria            
Acadêmica. Caso o CONTRATANTE obtenha reprovação em disciplinas, de natureza que for,            
por frequência ou nota, terá que custear os valores da repetição de disciplina, de forma a pagar                 
por cada disciplina reprovada, não fazendo parte do valor integral do curso acordado neste              
contrato. Os valores a pagar por cada disciplina deverá ser integral, correspondendo a unidade de               
disciplina. A oferta do semestre será de no mínimo 5 (cinco disciplinas), portanto, o valor por                
unidade de disciplina a ser pago por repetição unitária será de 20% do valor integral (sem                
descontos e sem bolsa de estudo e sem promoção de lançamentos de descontos, sem              
financiamento e sem descontos de convênios empresas) mensal da parcela do curso. 
 
Cláusula 15a – O não comparecimento do (a) CONTRATANTE aos atos acadêmicos, ora             
contratados, não o exime do pagamento, tendo em vista os serviços colocados à sua disposição               
pela CONTRATADA. O (a) CONTRATANTE reconhece que para trancamento ou          
cancelamento da matrícula é INDISPENSÁVEL a realização de PEDIDO FORMAL diretamente           
ao setor competente, SECRETARIA ACADÊMICA, através de requerimento Presencial, e-mail          
e whatsApp, unicamente através desse meios de comunicação, observando-se, em qualquer caso,            
os prazos estabelecidos no calendário acadêmico, bem como os que aqui, neste contrato, estão              
definidos. O prazo além de estar estabelecido no calendário acadêmico(a) para a solicitação por              
parte da CONTRATANTE, dará a ciência, neste contrato, de que a CONTRATADA terá o prazo               
de análise da demanda até 30 (TRINTA) DIAS, junto a secretaria acadêmica. Fica o prazo               
estabelecido de 30 (trinta) dias para entrega de toda documentação exigida pela natureza da              
demanda, seja trancamento,a declaração de TRANCAMENTO por curso por no máximo 12            
meses, dois semestres consecutivos ou não e, distrato contratual para o caso de             
CANCELAMENTO, devendo a CONTRATADA entregar a CONTRATANTE histórico e         
ementário ao CONTRATANTE, apenas exclusivamente e unicamente das disciplinas cursadas e           
aprovadas pela CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Primeiro – Em caso de cancelamento da matrícula, em ingresso de primeiro             
semestre, por parte do (a) CONTRATANTE, ANTES DO INÍCIO EFETIVO DAS AULAS            
(prazo estabelecido no calendário acadêmico em ano vigente), o mesmo receberá a importância             
de 70% da parcela paga ou curso pago a vista, por ocasião quando a primeira mensalidade estiver                 
sido paga, descontado o valor de 30% (trinta por cento) a favor da CONTRATADA, a título de                 
cobertura de custos operacionais do processo seletivo e de de matrícula. Em caso de              
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cancelamento da matrícula, por parte do (a) CONTRATANTE, APÓS O INÍCIO EFETIVO            
DAS AULAS, desde o primeiro dia de aula (prazo estabelecido no calendário acadêmico), não se               
verificará a devolução de qualquer valor pago a título de matrícula ou qualquer taxa já quitada,                
ou mesmo do pagamento total do curso a vista, devendo o mesmo (CONTRATANTE) pagar a               
taxa referente à efetivação do cancelamento, sendo obrigação do contratante quitar as            
mensalidades dos meses vigente à data da saída (cancelamento) em que houve efetiva prestação              
do serviço educacional. O abandono do curso, sem a adoção do procedimento previsto para              
cancelamento ou trancamento da matrícula, não implicará a Rescisão Contratual, e importará na             
continuidade deste contrato, inclusive com a obrigação de pagar as parcelas relativas à             
semestralidade acadêmica em curso, até o seu termo final, período em que a dívida será cobrada                
judicialmente, e a vaga do (a) CONTRATANTE poderá ser repassada para matrícula especial ou              
transferência.  
 
Parágrafo Segundo – Em caso de rescisão deste contrato por transferência ou cancelamento do              
curso por parte da CONTRATANTE em requerimento próprio junto a CONTRATADA, deverá            
ser cobrada multa contratual no valor de 20% do valor de 12 parcelas com valor integral regular                 
previsto para o total do curso, sem ser contado os descontos de bolsa de estudo, ou financiamento                 
de natureza que for, portanto, 12 meses subsequentes, a partir data de assinatura no requerimento               
por parte da CONTRATANTE. 
 
Cláusula 16a – A vigência deste contrato inicia-se a partir da data e ano da assinatura deste                 
instrumento e pelo tempo necessário ao CONTRATANTE aluno(a) para conclusão do seu curso,             
ressalvado a sua resilição  se o aluno mantiver-se inadimplente. 
 
Cláusula 17a – A CONTRATADA fica autorizada a utilizar, GRATUITAMENTE, a imagem do             
(a) CONTRATANTE, individualmente ou coletivamente, para a promoção de suas atividades           
educacionais, em qualquer meio de comunicação, redes sociais, rede digital, videoconferência e            
em qualquer época do ano, sem ônus para a CONTRATADA, estando o CONTRATANTE             
ciente e com aceite definitivo a partir da data da assinatura deste contrato. 
 
Cláusula 18a – O (a) CONTRATANTE é responsável pelos dados pessoais fornecidos à             
CONTRATADA, a CONTRATANTE obrigando-se a efetuar a comunicação de eventual          
alteração, sendo que havendo mudança do endereço residencial, a comunicação formal deve ser             
realizada no prazo de 30 (trinta) dias, por parte do CONTRATANTE, a contar da data da                
ocorrência deste.  
 
Parágrafo Primeiro – A omissão do (a) CONTRATANTE, quanto à atualização dos seus dados              
nos moldes acima delineados, implicará na regularidade e validade das comunicações realizadas            
no endereço constante no sistema / cadastro da CONTRATADA. Em caso de perda do “cartão de                
identificação”, o CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA no prazo máximo de           
03 (três) dias úteis após a perda, sob pena de responsabilizar-se por seu mau uso. Da mesma                 
forma, será responsável o CONTRATANTE caso empreste e/ou repasse o referido cartão para             
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terceiros, sendo penalizado, inclusive, com suspensão e pagamento de multa no valor de 50%              
(cinqüenta por cento) das mensalidades de todo o curso. 
 
Cláusula 19a – A CONTRATADA se reserva o direito de cancelar o contrato e a matrícula ou                 
rematrícula, bem como de não firmá-lo para o período seguinte, por motivo disciplinar ou de               
incompatibilidade com o seu regimento interno. Reserva-se ainda, o direito de utilizar quaisquer             
dispositivos legais que venham a ser aprovados durante a vigência do presente contrato.  
 
Parágrafo Único – Caso o CONTRATANTE pratique qualquer ato em ofensa ao regimento             
interno, aos bons costumes, ao dever de respeito para com o corpo docente, administrativo ou               
mesmo aos colegas, poderá ser punido com as sanções de: a) advertência, b) suspensão e, c)                
expulsão, devendo a punição ser aplicada pela SECRETARIA ACADÊMICA da IES, de            
conformidade com a gravidade da transgressão, resguardando o direito de defesa.  
 
Cláusula 20a – A CONTRATADA se reserva o direito de anular o presente contrato e cancelar a                 
matrícula do CONTRATANTE quando o pagamento da matrícula for efetuado através de            
cheque, bem como de proceder ao bloqueio do “cartão de identificação” , frequência ou acesso               
digital, quando for o caso, que dá acesso às dependências da CONTRATADA.  
 
Cláusula 21a – Ao aluno inadimplente não será permitida a matrícula/rematrícula/renovação da            
matrícula para outros cursos oferecidos pela CONTRATADA, observando os termos dos artigos            
5° e 6° da Lei 9.870/99.  
 
Cláusula 22a – Na hipótese de o curso não ser realizado por insuficiência de matrículas, para os                 
alunos ingressantes, os contratos, já firmados, ficarão rescindidos, e os valores pagos serão             
devolvidos integralmente no prazo de 45 dias.  
 
Cláusula 23a – O (a) CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a ceder ou alienar, no todo               
ou em parte, independente de notificação prévia, os créditos decorrentes do presente contrato,             
podendo entregar ao cessionário ou comprador toda a documentação relativa ao crédito.  
 
Cláusula 24a – O (a) CONTRATANTE declara ter lido todas as cláusulas constantes deste              
contrato, da CONTRATADA, inclusive condições de pagamento, aceitando-as prévia e          
expressamente, mediante ato confirmativo de pagamento alusivo à primeira mensalidade. 
 
Cláusula 25a – A CONTRATADA se exime de qualquer responsabilidade quanto a guarda de              
objetos bem como de material didático-pedagógico, de uso individual do aluno e/ou deixados nas              
dependências da Faculdade.  
 
Cláusula 26a – O (a) CONTRATANTE assume, neste ato, toda a responsabilidade por prejuízos              
que vier a causar à CONTRATADA ou a terceiros, em decorrência de atos que acarretem danos                
pessoais, materiais ou morais, inclusive, nos termos do art. 186 do Código Civil.  
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Cláusula 27a – O turno, escolhido pelo (a) CONTRATANTE, poderá como forma de             
viabilização econômica da instituição, ser alterado pela CONTRATADA caso haja evasão           
expressiva de alunos ao longo da duração do curso, ensejando a união de uma ou mais turmas.                 
Entretanto, o CONTRATANTE poderá discordar e requerer sua transferência para outra IES, a             
qual será concedida sem nenhum ônus ao solicitante.  
 
Cláusula 29a - Para dirimir as questões oriundas deste contrato de Prestação de Serviços de               
Educação fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará. 
 

Fortaleza, CE, ________/_______/________. 
 
 
______________________________________________ 

CONTRATADA 
 
 
______________________________________________ 

CONTRATANTE 
 
 
_____________________________________________ 
CONTRATANTE – RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
 


