
CONTRATO   DE   PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS   EDUCACIONAIS  
–   PÓS   GRADUAÇÃO   LATO   SENSU   /   ESPECIALIZAÇÃO  

 
CONTRATADA:  INSTITUTO  JUS  21  LTDA, inscrito  no  CNPJ  sob  o           
número25.080.156/0001-50,  sociedade  Empresária  Limitada,  com  sede  na  Quadra  1,          
Conjunto-A,  Bloco-D,  Sala-803,  no  Bairro  de  Asa  Norte,  Brasília-DF,  CEP:  70.701-040,            
neste   ato   por   seu   representantelegal,   Geovane   Moraes   Bringel.  

 

CONTRATANTE:   

Nome:   
E-mail:  
Endereço:                                                                                          Complemento:  
CEP.:                                                             Cidade:                                        Estado:  
CPF   nº.:                                     RG   nº.:                           Órgão:                    Expedição:  
Naturalidade:                                                                    Nacionalidade:   
Filiação   Mãe:  
Filiação   Pai:   
Tel.   Residencial:                              Tel.   Comercial:                                Celular:  
 

O  Contratante  está  ciente  que  seus  dados  estarão  na  plataforma  onde  realizará  a              
inscrição,  ocasião  que  aceitará  os  termos  com  o  preenchimento  correto  de  todas  as              
informações   requisitadas   acima.   

Por  meio  do  presente  instrumento  par�cular,  as  partes CONTRATANTE  e           
CONTRATADO ,  acima  iden�ficadas  firmam  o  presente CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE           
SERVIÇOS  EDUCACIONAIS ,  conforme  dispõem  o  art.  206  e  seus  incisos  e  209  da              
Cons�tuição  da  República  Federa�va  do  Brasil,  ar�gos  81,  82,  1.079,  1.080,  do  Código              
Civil  Brasileiro,  bem  como  a  Lei  nº  8.078/90  (Código  do  Consumidor),  Lei  nº  8.080/94,               
Lei  nº  9.069/95,  Decreto  n.º  7.962,  de  15  de  março  de2013, Lei nº  9.394,  de  20  de                 
dezembro  de  1996,  Lei  nº  9.870,  de  23  de  novembro  de  1999  e  Lei  nº10.406,  de  10  de                   
janeiro  de  2002  e  atos  norma�vos  supervenientes,  mediante  as  cláusulas  e  condições             
especificadas   e   a   cujo   cumprimento   se   obrigam   mutuamente.  

CLÁUSULA   PRIMEIRA   –   DO   OBJETO:   

 

O  objeto  deste  contrato  é  a  prestação  de  serviços  educacionais  referentes  ao  curso              
acima  especificado,  na  modalidade  à  distância  (EAD),  em  conformidade  com  a            
legislação  aplicável,  com  este  Instrumento,  com  o  Manual  do  Aluno  e  com  o              
Regulamento  Interno  da CONTRATADA ,  comprometendo-se  as  partes  a         
cumpri-lo,sempre  com  base  na  boa-fé  e  no  equilíbrio  contratual.Ao  firmar  o  presente             



contrato,  o CONTRATANTE  e  seu  responsável  legal/financeiro  submetem-se  aos          
ditames  das  fontes  legais  a�nentes  à  matéria,  tendo,  portanto,  conhecimento  das            
relações   ora   ajustadas.  

§1º  –  Na  hipótese  do  (a) CONTRATANTE  não  haver  concluído  a  sua  graduação,  poderá               
ser  matriculado  no  Curso  de  PÓS  GRADUAÇÃO  LATO  SENSU  na  qualidade  de  aluno              
especial,  dentro  de  suas  possibilidades  de  ensino  e  aprendizagem,  desde  que            
apresentada  declaração  de  provável  concluinte  de  Curso  de  Graduação  em  Ins�tuição            
de  Ensino  Superior,  no  semestre  corrente,  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação.            
Nessa  condição,  o CONTRATANTE  terá  um  prazo  de  06(seis)  meses,  a  par�r  do  início               
das  aulas,  para  apresentação  do  diploma  ou  declaraçãode  conclusão  de  curso  de             
graduação  reconhecido  pelo  MEC,  sob  pena  de  cancelamento  da  matrícula,  de  pleno             
direito,  hipótese  em  que  será  assegurada  ao(à) CONTRATANTE  a  acreditação  dos            
módulos  cursados  para  aproveitamento  posterior,bem  como  uma  declaração  com  as           
informações   dos   módulos   cursados.  

§2º  -  A  orientação  técnica  sobre  a  prestação  dos  serviços  de  ensino  é  de  inteira                
responsabilidade  da CONTRATADA ,  especialmente  em  relação  à  avaliação  e  ao           
rendimento  escolar  dos  alunos,  afixação  de  carga  horária,  à  grade  curricular,  à             
indicação  de  professores  e  a�vidades  curriculares,à  modalidade  de  ensino  e  a            
orientação  didá�co-pedagógica,  razão  pela  qual,  por  força  da  autonomia  acadêmica           
definida  em  lei,  poderá  a CONTRATADA ,  a  qualquer  tempo,  proceder  alterações  nas             
a�vidades  aqui  mencionadas,  bem  como  no  local  de  sua  realização  pelo            
CONTRATANTE ,  procedendo  com  a  prévia  comunicação  ao CONTRATANTE ,  através  de           
qualquer   meio   de   divulgação.  

§3º  -  O CONTRATANTE  declara-se  ciente  de  que  o  curso  será  oferecido  integralmente  à               
distância,  de  modo  on-line  e  de  que  a  comunicação  e  dúvidas,  porventura  existentes,              
serão   re�radas   através   da   área   do   aluno,   no   campo   específico   de   plantão   de   dúvidas.   

 

CLÁUSULA   SEGUNDA   –   DA   MATRÍCULA   

 

§1º  -  No  caso  de  não  efe�vação  da  matrícula,  que  se  dá  tão  somente  pelo  não                 
pagamento  no  vencimento,  por  parte  do CONTRATATENTE ,  o  presente  instrumento           
estará   ex�nto   automa�camente.  

§2º  -  Após  efe�vação  da  matrícula,  o CONTRATANTE  estará  sujeito  ao  Regulamento             
Geral,nas  normas,  resoluções  e  atos  execu�vos  e  norma�vos  da CONTRATADA           
disponível   na   sede   da    CONTRATADA    ou   via   internet.  

§3º  -  O  Aluno  matriculado,  receberá  acesso  à  área  do  aluno,  portal  onde  assis�rá  as                
aulas   no   modo   on-line.  

 



 

CLÁUSULA   TERCEIRA   -   DAS   OBRIGAÇÕES   DA   CONTRATADA  

 

A CONTRATADA  assegura  ao  (à) CONTRATANTE  uma  vaga  no  Curso  de  Especialização             
Lato  Sensu  por  ele  escolhido,  ministrando  o  ensino  por  meio  de  aulas  e  demais               
a�vidades,  cujo  planejamento  pedagógico  atenda  ao  disposto  na  legislação  em  vigor,            
com  observância  do  respec�vo  projeto  pedagógico  e  calendário  da  Ins�tuição.  A            
prestação  dos  serviços  administra�vos  e  suporte  presencial  ao CONTRATANTE poderão          
ser  realizados  diretamente  pela CONTRARADA  em  sua  instalação  própria  ou  por            
empresa  terceirizada  por  esta  contratada,  denominada  Agente  Cer�ficadora  ou          
Parceiro   Educacional.  

§1º  -  disponibilizar  acesso  ao  ambiente  virtual  de  treinamento  através  de  login  e  senha               
gerada   pela    CONTRATADA    após   confirmação   do   pagamento   da    CONTRATANTE .  

§2º  -  A  prestação  dos  serviços  educacionais,  objeto  deste  contrato,  tem  seu  início  e               
término   consoante   previsão   con�da   no   calendário   respec�vo.  

§3º  -  O  curso,  definido  no  termo  de  adesão  ao  presente  instrumento,  será  ministrado               
na  modalidade  de  educação  a  distância,  os  quais  serão  realizadas  junto  à CONTRATADA              
e  o  material  didá�co  do  CURSO  cons�tui-se  por  conteúdo  escrito  ou  audiovisual,  a  ser               
disponibilizado  ao  CONTRANTE  pela  CONTRATADA  em  formato  eletrônico  (livrodigital          
em  PDF  – PortableDocument  Format  e  vídeo  livro  em  arquivo  digital  de  áudio  evídeo),               
a   cada   módulo   do   curso.  

§4º  -  A CONTRATADA possui  responsabilidade  acadêmica  e  pedagógica  decorrente  da            
prestação  dos  serviços  educacionais,  sendo  somente  responsável  pelo  apoio          
operacional,  logís�co  e  fornecimento  de  infraestrutura  (plataforma  virtual,  filmagens  e           
estrutura   �sica   para   realização   de   a�vidades).   

§5º  -  A  responsabilização  acadêmica  e  pedagógica  fica  à  encargo  de UNIÃO             
BRASILEIRA  EDUCACIONAL  LTDA ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  Av.             
Capitão  Mor  Aguiar,  nº  798  –  São  Vicente  –SP,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°                
71.549.984/0001-02,  Mantenedora  da  Faculdade  de  São  Vicente,  Credenciada  pelo          
MEC  para  educação  superior  nas  modalidades  presencial  e  a  distância,  aqui            
representadapor  seu  Presidente,  Valdir  José  Lanza,  brasileiro,  divorciado,  inscrito  no           
CPF/MF   63.086.288-59,   portador   do   RG.   9786981-7.  

§6º  -  Outrossim,  a CONTRATADA  coordenará  administra�vamente  e  academicamente          
os  cursos,  zelando  pela  sua  qualidade  e  pelo  cumprimento  das  metodologias  de             
educação  à  distância  e  informará  ao  CONTRATANTE,  caso  houver,  as  a�vidades            
programadas   para   o   curso.  

 

 



 

CLÁUSULA   QUARTA   -   OBRIGAÇÕES   DO   CONTRATANTE  

 

Ao  firmar  o  presente  contrato,  o(a) CONTRATANTE  declara  ciência  de  que  o  curso  é               
ministrado  na  modalidade  à  distância  e  que  não  será  obrigatório  o  TCC  –Trabalho  de               
Conclusão   de   Curso,   ao   final   do   curso.  

§1º  -Manter  seus  dados  cadastrais  atualizados  e  com  informações  verídicas,  bem  como             
zelar  pela  confidencialidade  de  sua  senha  e  login,  de  forma  a  não  permi�r              
compar�lhamento,  além  de  não  reproduzir,  sob  qualquer  forma  o  material  do  curso,             
sob  pena  de  responder,  civil  e  criminalmente,perante  a CONTRATADA  e  terceiros,  nos             
termos  da  Lei  n°  9.609,  de  19  de  fevereiro  de  1998,  por  violação  da  propriedade                
intelectual,  devendo  o  uso  deste  ser  feito  exclusivamente  em  âmbito  privado,pelo            
CONTRATANTE  e  seguir  os  padrões  de  conduta  estabelecidos  e  vigentes  na  Internet,             
abstendo-se  de:  (i)  violar  aprivacidade  de  outros  usuários;  (ii)  permi�r  que  outras             
pessoas  u�lizem  seu  acesso  ao  ambiente  detreinamento;  (iii)  u�lizar  qualquer  técnica            
de  invasão  ao  site  que  viole  a  segurança  do  ambiente  detreinamento  e  de  sites               
relacionados;  (iv)  agir  conscientemente  para  destruir  arquivos  ou  programas          
doambiente  de  treinamento  e  de  sites  relacionados;  (v)u�lizar  os  nomes  e  e-mails  dos              
par�cipantes  docurso  para  fins  comerciais;  (vi)  enviar  mensagens  que  possam  ser            
consideradas   obscenas   e   fora   dos   padrões   é�cos   e   de   bons   costumes;  

§2º  -  O  (A) CONTRATANTE  assume  total  responsabilidade  quanto  às  declarações            
prestadas  no  ato  da  matrícula,  rela�vas  a  sua  ap�dão  legal  para  a  frequência  no  curso                
para  o  qual  se  inscreveu,  estando  ciente,  desde  já,  que  a  omissão  quanto  à  entrega  dos                 
documentos  comprobatórios  das  declarações  prestadas  nos  prazos  fixados  pelas          
normas  regimentais  e  regulamentares  acarretará  o  cancelamento  da  matrícula  e  a            
perda  da  vaga  aberta  ao  aluno,  rescindindo-se  o  presente  contrato  e  isentando  a              
CONTRATADA  de  qualquer  responsabilidade  pelos  eventuais  danos  resultantes,         
inclusive   com   a   perda   dos   valores   pagos   até   o   ato   de   rescisão.  

§3º  –  O(A) CONTRATANTE  é  responsável  pelos  dados  pessoais  fornecidos,obrigando-se           
a  efetuar  a  comunicação  de  eventual  alteração,  inclusive  quanto  ao  endereço  e             
telefones  de  contato,  ficando,  desde  já,  autorizada  a  coleta,  processamento  e  uso  dos              
dados  fornecidos,  considerando-se  a  finalidade  do  contrato  e  o  cumprimento  de            
exigências  legais.  A  omissão  do CONTRATANTE  quanto  a  atualização  dos  seus  dados             
implicará  na  regularidade  e  validade  das  comunicações  realizadas  no  endereço  por  ele             
informado.  

 

CLÁUSULA   QUINTA–DA   CARGA   HORÁRIA  

 



O CONTRATANTE  fica  ciente,  desde  já,  que,  poderá  a CONTRATADA ,  de  acordo  com  as               
diretrizes  curriculares  e  conseguinte  carga  horária,  determinar  que  o CONTRATANTE           
cumpra  parte  da  carga  horária  do  curso  sob  a  modalidade  de  a�vidades             
complementares  ou  a�vidades  estruturadas,  ou,  ainda,  a�vidades  de  campo  dentro           
e/ou  fora  de  qualquer  campus  da CONTRATADA  mediante  prévia  comunicação  ao            
CONTRATANTE ,   por   qualquer   meio   de   divulgação.  

§1º  -Para  a  integralização  da  carga  horária  do  curso  serão  consideradas  a�vidades             
acadêmicas   todas   aquelas   permi�das   pelo   MEC   e   pela   legislação   vigente.  

§2º-A CONTRATADA  possui  autonomia  para  ministrar  as  a�vidades  ou  eventos           
acadêmicos  ou  parte  deles,  em  turnos  e/ou  horários  diferentes  daqueles  previamente            
estabelecidos  para  o  curso  no  qual  o CONTRATANTE  se  matriculou,  inclusive  aos             
sábados.  

§º  3  -A CONTRATADA  também  se  reserva  o  direito  de  ampliar  a  duração  do  curso,  a  seu                  
critério   exclusivo,   tendo   em   vista   que   o   prazo   de   duração   do   mesmo   é   es�mado.  

 

CLÁUSULA   SEXTA   -   DO   VALOR   DO   CURSO   E   ENCARGOS   EDUCACIONAIS  

 

Como  contraprestação  pelos  serviços  a  serem  prestados,  referentes  ao  período           
previsto  no  calendário  do  Curso  respec�vo,  serão  pagos  os  valores  especificados  no  ato              
da  compra,  na  plataforma  digital  da CONTRATADA ,correspondente  ao  curso  do(a)           
CONTRATANTE ,   parte   integrante   do   presente   instrumento.  

§1º  -  O  pagamento  da  contraprestação  deverá  ser  efetuado  por  meio  de  cartão  de               
crédito,   crédito   recorrente   ou   por   boleto   à   vista,   dentro   da   plataforma   do    PAGAR.ME.  

§2º  -  O(A) CONTRATANTE  declara  que  teve  conhecimento  prévio  das  condições            
financeiras   deste   contrato,   aceitando-as   livremente.  

§3º  -  Os  valores  da  contraprestação  aqui  pactuada  sa�sfazem,  exclusivamente,  a            
prestação  dos  serviços  decorrentes  da  carga  horária  constante  da  proposta  curricular            
da CONTRATADA  e  o  cumprimento  do  seu  calendário  pré-estabelecido,  dentro  do            
prazo   de   vigência   do   contrato,   declarando   o(a)    CONTRATANTE    ter   ciência   prévia   deles.  

§4º  -  Este  contrato  não  obriga  a  inclusão  e/ou  fornecimento  de  livros  didá�cos,              
materiais  específicos  de  uso  individual,  serviços  de  estudos,  serviços  faculta�vos  e            
segunda   via   de   documentos.  

§5º  –  Os  serviços  extraordinários  efe�vamente  prestados  ao(a)  aluno(a),  tais           
comoa�vidades  complementares,  declarações,  cer�dões,  adaptações,  segunda  via  de         
documento  de  conclusão  e  de  recibos  de  pagamentos,  entre  outros,  serão  realizados  à              
CONTRATADA,  que,  por  sua  vez,  solicita  à  CERTIFICADORA  e  serão  cobrados  à  parte,  de               
acordo  com  a  tabela  vigente,  sendo  de  responsabilidade  da  CERTIFICADORA UNIÃO            
BRASILEIRA   EDUCACIONAL   LTDA .  



§6º  -  Os  procedimentos  administra�vos,  como  segunda  via  de  documentos,  expedição            
dedeclarações,  entre  outros,  implicarão  em  cobrança  ao  aluno,  devendo  ser           
previamente  requeridas,por  formulário  próprio  �sico  e/ou  on-line,  sendo  os  valores  de            
tais  procedimentos  administra�vos  previamente  informados  ao CONTRATANTE ,  por         
disponibilização  da UNIÃO  BRASILEIRA  EDUCACIONAL  LTDA ,  conforme  Portaria  MEC          
40   de   12.12.2007.  

§7º  -  A CONTRATADA  é  responsável  pelo  apoio  operacional,  logís�co  e  fornecimento             
de  infraestrutura  (plataforma  virtual  e  filmagens),  sendo  a  responsabilidade  acadêmica           
e   pedagógica   da    UNIÃO   BRASILEIRA   EDUCACIONAL   LTDA .  

 

CLÁUSULA   SÉTIMA   –   DO   CANCELAMENTO  

 

O  presente  instrumento  poderá  ser  rescindido  por  inicia�va  do(a) CONTRATANTE           
(configurando  cancelamento  da  matrícula)  mediante  requerimento  escrito,        
observadasas  condições  estabelecidas  pela CONTRATADA  que,  desde  já,  declara          
conhecer.  

§1º   -   Para   efe�vação   da   rescisão   de   que   trata   esta   cláusula,   o(a)    CONTRATANTE :  

a)   Deverá   estar   em   dia   com   suas   obrigações   financeiras   até   a   data   da   rescisão;  

b)  Na  rescisão  unilateral  deste  instrumento,  por  inicia�va  do(a) CONTRATANTE ,sem           
prejuízo  dos  valores  pagos  ou  devidos  até  a  data  do  pedido,  fica  o  mesmoobrigado  ao                
pagamento  de  multa  rescisória  em  favor  da CONTRATADA  no  montante  de  10%  (dez              
por   cento)   do   valor   total   do   Curso;  

c)  Em  nenhuma  hipótese  haverá  rescisão  contratual  tácita,  de  modo  que  o  mero              
abandono  do  curso,  sem  comunicação  por  escrito,  não  desobrigará  o(a) CONTRATANTE           
dos  seus  compromissos  para  com  a CONTRATADA ,  que  terá  colocado  à  sua  disposição              
os   serviços   de   natureza   educacional.  

§2º  –  Fica  assegurado  o  direito  de  arrependimento  quanto  à  celebração  do  presente              
contrato,  quando  realizado  pela  via  eletrônica,  a  ser  exercido  de  forma  expressa,nos             
prazos   legais,   através   do   e-mail:   contato@jus21.com.br  

§3º   -   NÃO   serão   admi�dos   o   TRANCAMENTO   do   curso   por   parte   do    CONTRATANTE .   

 

CLÁUSULA   OITAVA   –   DISPOSIÇÕES   GERAIS  

 

Ao  firmar  o  presente  contrato,  o  (a) CONTRATANTE  declara  que  tem  conhecimento             
prévio  do  regimento  escolar,  que  passa  a  fazer  parte  integrante  do  presente,             
submetendo-se  às  suas  disposições,  bem  como  às  demais  obrigações  decorrentes  da            



legislação  educacional  e  de  normas  resultantes  das  decisões  dos  órgãos  colegiados  da             
CONTRATADA,    mantenedora   e   da   cer�ficadora.  

§1º  –  Fica  ciente  o(a) CONTRATANTE  que  o  Curso,  objeto  do  presente  Contrato,  não               
terá  seu  início  caso  o  número  de  inscritos  não  atenda  ao  mínimo  exigido  pela               
CONTRATADA  para  seu  funcionamento,  sendo  este  número  de  100  (cem)  alunos            
efe�vamente  matriculados,  hipótese  em  que  o  cancelamento  do  contrato  dar-se-á  de            
pleno  direito,  sem  quaisquer  ônus  para  o(a) CONTRATANTE ,  que  fará  jus  à  res�tuição              
integral   dos   valores   eventualmente   pagos.  

§2º  -  Fica  autorizado  pelo(a) CONTRATANTE  o  uso  de  sua  imagem  e  voz  em               
fotos,vídeos,  documentos  e  outros  meios  de  comunicação,  para  campanhas          
promocionais  e  ins�tucionais  da CONTRATADA ,  des�nadas  à  divulgação  ao  público  em            
geral  e/ou  apenas  para  uso  interno,  desde  que  não  haja  desvirtuamento  da  sua              
finalidade,  assim  como  o  processamento  e  armazenamento  dos  seus  dados  pessoais            
nos   sistemas   informa�zados   da    CONTRATADA ,   na   forma   da   lei.  

3º  -  As  partes CONTRATANTES  atribuem  ao  presente  contrato  plena  eficácia  e  força              
execu�va  judicial,  por  se  tratar  de  um  documento  juridicamente  perfeito  e  lícito,levado             
a   efeito   de   comum   acordo,   de   livre   vontade,   sem   coação   ou   simulação.  

 

CLÁUSULA   NONA   –   DO   FORO  

 

Elegem  as  partes,  para  dirimir  as  dúvidas  que  o  presente  contrato  possa  suscitar,  o  foro                
do  Comarca  de  Recife/PE,  renunciando  a  qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que             
seja.  

E,  por  estarem  as  partes  de  acordo  com  todos  os  termos  e  condições  do  presente                
instrumento,  assinam  o  contrato,  em  duas  vias  de  igual  teor  e  forma,  juntamente              
comas   testemunhas   do   ato,   para   que   produza   os   efeitos   jurídicos.  

 

Recife,   de   ___________   de   20____.  

 

CONTRATANTE  

CPF:_________________________________  

____________________________________________________________________  

(ASSISTENTE/   RESPONSÁVEL   LEGAL)   *   apenas   para   alunos   menores   de   18anos  

CPF:_________________________________  

 



____________________________________________________________  

CONTRATADA  

 

TESTEMUNHAS:  

___________________________________   ___________________________________  


