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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
CONTRATANTE
Aluio (a):
Turma / Turno

CONTRATO Nº.:
CPF:

RG:

DATA DE EMISSÃO:

CIDADE:

Eidereço/CEP:
POSSUI MENOS DE 18 ANOS: ( ) SIM ( ) NÃO
CURSO CONTRATADO:
Telefoies:

E-mail:

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

CONTRATANTE: O(A) aluio(a) acima qualifcado(a) se maior de 18 (deioito) aios.
CONTRATANTE: O(A) aluio(a) acima qualifcado(a), devidameite assistdo(a) por seu(sua) represeitaite legal, se meior de 18 (deioito) aios, e também, como seguido
CONTRATANTE e respoisável solidariameite por todas as obrigações aqui assumidas, o(a) represeitaite legal do(a) assistdo(a).
CONTRATADA: IESTEC – INSTITUTO ENSINO SUPERIOR TEOLÓGICO CRISTÃO, pessoa jurídica de direito privado, com fis lucratvos, iiscrita io CNPJ/MF i.º 12509127/000110, com
sede ia cidade de Maracaiaú-CE, à Rua 12 – N.397 - Bairro Jereissat I - CEP 61900-270, Maiteiedor da FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ - FMB, credeiciada pela Portaria
MEC iº 160, de 03/03/2015, publicada io D.O.U. em 04/03/2015, ieste ato represeitada por Sr. EDILSON SILVA CASTRO, iacioialidade brasileira, iiscrito io Cadastro de Pessoa
Física - CPF sob i° 639.027.883-72 e Registro Geral - RG iº 98010299344/SSPDC/CE, ao fial assiiada, doravaite deiomiiada CONTRATADA, têm eitre si justo e coitratado o que
segue, a cujo cumprimeito se obrigam mutuameite.
CLÁUSULA 1ª – O preseite coitrato tem por objetvo a prestação de serviços educacioiais ao CONTRATANTE, para frequeitar o Curso de Pós Graduação refereiciado io cabeçalho
deste coitrato.

CLÁUSULA 2ª - O preseite coitrato é celebrado sob a égide dos artgos 206 e 209 da Coisttuição Federal, dos artgos 421 e seguiites do Código Civil Brasileiro, ia Lei 9.870/99,
io que lhe for aplicável, observaido-se as determiiações da Lei iº. 8078/90, e alterações, ia Lei 10.406/02, io Regimeito Geral e ias iormas e Orieitações Acadêmicas da
FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ - FMB, e demais dispositvos legais aplicáveis à espécie, coiforme as cláusulas e coidições a seguir especifcadas, seido certo q ue os valores
dos serviços aveiçados ieste iistrumeito são resultaites da compatbiliiação de preços e custos celebrada eitre a CONTRATADA e represeitação acadêmica do CONTRATANTE,
com seu coihecimeito prévio, ios termos do art. 4º da Lei iº 9.870, de 23 de iovembro de 1999, com observâicia das demais disposições legais aplicáveis e a cujo cumprimeito
se obrigam mutuameite.
Parágrafo Primeiro - Os Cursos de Pós-Graduação, com carga horária superior a 360 horas, com matrii curricular e carga horária defiida io Projeto do Curso aprovado pelo
CONSELHO ADMNISTRATIVO- PEDAGÓGICO - CONAP da FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ - FMB, destiados a portadores de formação em iível superior, coisttuem -se como
atvidades que visam ampliar coihecimeitos e dar especialidade em uma determiiada área de coihecimeito, ia forma de educação coitiuada, e que coiferem ao aluio que coicluir
o curso com iota igual ou superior a 7,0 (sete) e cada discipliia e frequêicia igual ou superior a 75% (seteita e ciico po r ceito) da carga horária de cada discipliia, além da
apreseitação do TCC, ia forma que determiia o Regimeito Geral da FMB, Certfcado de Curso de Pós-Graduação em iível de Especialiiação Lato Seisu.
Parágrafo Segundo – O aluio terá após a oferta da últma discipliia, até 120 dias, para elaboração do Trabalho de Coiclusão de Curso – TCC, sob a orieitação de um professor
iidicado pela Coordeiação do Curso.
Parágrafo Terceiro - O (a) Aluio (a) someite poderá eitregar o TCC com parecer do professor orieitador, deitro do período regular, com o devido aproveitameito de todas as
discipliias, regulariiação de documeitação e quitação das meisalidades regulares, sem qualquer ôius ao aluio.
Parágrafo Quarto - Caso a eitrega do TCC ião seja realiiada deitro do praio supracitado, o (a) Aluio (a) deverá pagar o valor equivaleite a outra meisalidad e para eitregá-lo
fora do praio, obedeceido um iovo limite de 30 dias, a coitar da data de pagameito juito ao Setor Fiiaiceiro da Faculdade].
Parágrafo Quinto - Após decorridos 120 dias da últma discipliia do curso, caso ião seja possível a eitrega do TCC pelo (a) Aluio (a), este terá até 6 meses para requerer juito à
Coordeiação do Curso iovo praio de eitrega do trabalho, coiforme parágrafo aiterior.
Parágrafo Sexto – A CONTRATADA ião receberá Trabalhos de Coiclusão de Curso fora do padrão estabelecido pela Coordeiação de Pós-Graduação.

CLÁUSULA 3ª – A FMB obriga-se a miiistrar eisiio através de aulas e demais atvidades escolares, deveido o plaio de estudos, programas, currículos e caleidário escolar estarem
em coiformidade com o disposto ia legislação em vigor e com o seu plaiejameito escolar.
Parágrafo Primeiro: A FMB terá um praio de 120 dias para expedir o certfcado de coiclusão, após a iitegraliiação de todas as discipliias, quitação fiaiceira e aprovaç ão do TCC.
§ 1º A FMB, maitda pela CONTRATADA, tem por fialidade a formação humaia e téciico-cieitfca do cidadão, através do eisiio; a formulação de propostas para o
deseivolvimeito regioial susteitável e a assistêicia e beiefcêicia social orieitada para o cidadão.
§ 2º O CONTRATANTE obriga-se a cumprir o caleidário escolar e horários estabelecidos pela CONTRATADA, assumiido total respoisabilidade pelas coisequêic ias adviidas da ião
observâicia destes, estaido cieite que todas as discipliias e semiiários coistaites da mat rii curricular são obrigatórios para a coiclusão do Curso.
§ 3º O CONTRATANTE recoihece a iiteira competêicia e respoisabilidade da CONTRATADA ia formação e implemeitação das experiêicias de eisiio-apreidiiagem e de suas
coidições e critérios de avaliação, como também as recoihece, io tocaite à esfera admiiistratva da CONTRATADA, sem prejuíio d e sua partcipação em iível de represeitação
disceite juito aos Coiselhos Superiores e demais Colegiados da Faculdade.
Parágrafo Segundo: É facultada à FMB, ia situação de composição de turma meior do que 10 (dei) aluios matriculados, faier o remaiejameito dos aluios para outra turma ia
mesma uiidade de eisiio ou diversa, asseguraido, ião obstaite, a matrícula do aluio io mesmo curso escolhido. Não seido possível esse remaiejameito, por livre deliberação
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do aluio, a faculdade fará o ressarcimeito de 50% das meisalidades pagas pelo aluio até o momeito da mudaiça de turma.

CLÁUSULA 4ª - As aulas serão miiistradas ias salas de aula, ou em locais que a FMB iidicar, teido em vista a iatureia do coiteúdo e d a téciica pedagógica que se fierem
iecessárias.

CLÁUSULA 5ª – A coifguração formal do ato de matrícula se procede pelo preeichimeito do formulário próprio foriecido pela FMB, deiomiiado r equerimeito de matrícula, que
desde já iitegra este coitrato para todos os efeitos, a qual será coifrmada pela quitação iitegral da primeira parcela/meisalidade e pela iiexistêicia de débitos juito a FMB.
Parágrafo Único - O requerimeito de matrícula someite será aceito e eicamiihado para exame e deferimeito da Direção Geral, após certfcado de estarem preseites todos os
documeitos iecessários solicitados pela CONTRATADA para a realiiação da matrícula, bem como, também, que o CONTRATANTE esteja quite com suas obrigações fiaiceiras
decorreites de prestações aiteriores e as previstas para o deferimeito da matrícula, tais como a coifrmação do efetvo pagamei to da primeira parcela/meisalidade e/ou
liquidação de cheque, quaido for o caso, coiforme o disposto io art. 476 do Código Civil e parágrafo 1º do art. 6º da Lei 9.870/99.

CLÁUSULA 6ª – É de iiteira respoisabilidade da FMB o plaiejameito e a prestação de serviços de eisiio, io que se refere à marcação de provas de aproveitameito/atvidades
diversas, à fxação de carga horária, à desigiação de professores, à orieitação didátco-pedagógica e educacioial, além de outras providêicias que as atvidades doceites exigirem,
obedeceido ao seu exclusivo critério, sem a iigerêicia do CONTRATANTE.

CLÁUSULA 7ª – Ao coifrmar a matrícula, o CONTRATANTE adere ao preseite coitrato e submete-se ao Regimeito Geral da FMB e às demais obrigações coistaites ia legislação
aplicável à área de eisiio e, aiida, às emaiadas da FMB, desde que regulem supletvameite a matéria, iiclusive a matrii curricular/proposta de atvidades aprovadas, o
CONTRATANTE declara estar cieite e de acordo com as disposições coitdas ieste coitrato, io Regimeito Geral da FMB e ias Resoluções aprovadas pelos Coiselhos Superiores,
dispoiibiliiadas a qualquer iiteressado io eidereço eletrôiico www.faculdadefmb.edu.br

CLÁUSULA 8ª - O aluio pode requerer a suspeisão temporária das atvidades do curso a que esteja viiculado, por meio do traicameito de sua matrícula, o que deve ser feito por
meio de formulário próprio eidereçado à Coordeiação Geral dos Cursos de Pós-Graduação, juito à Secretaria, fuidameitaido suas raiões.
§1º O deferimeito do pedido cabe à Coordeiação dos Cursos de Pós-Graduação correspoideite, que levará em coisideração os seguiites requisitos: tempo traiscorrido do curso;
tempo para coiclusão do curso; cumprimeito de todos os termos do Coitrato de Prestação de Serviços Educacioiais; outros que julgar iecessário.
§2º O traicameito de matrícula terá duração míiima de 3 (três) meses e máxima de 6 (seis) meses, podeido ser prorrogado uma úiica vei por mais 3 (três) meses, deveido esta
prorrogação ser requerida pelo aluio.
§3º Someite será deferido pedido de traicameito para aluios (as) com situação acadêmica e fiaiceira regulariiada, de modo que a luios com peidêicias de qualquer iatureia
devem regulariiá-las aites de requerer essa providêicia.
§4º O traicameito de matrícula ião tem caráter de reserva de vaga ia turma ou io curso, de maieira que o destraicameito depeide d a existêicia de turma e de vaga.
§5º Duraite o traicameito haverá suspeisão de praio para a iitegraliiação do Curso, assim como do pagameito das meisalidades, respeitado o disposto io parágrafo seguido
acima.
§6º Para requer o traicameito de matrícula, o (a) Aluio (a) deverá ter frequeitado com assiduidade pelo meios o equivaleite a 4 (quatro) discipliias da matrii curricular de seu
curso.

CLÁUSULA 9ª – O (a) aluio (a) com matrícula traicada poderá retoriar ao curso por meio de pedido de destraicameito, momeito em que deverá e fetvar sua rematrícula, de
acordo com as coidições e praios previstos io preseite iistrumeito, respeitaido-se as fases já cursadas e a serem cursadas.
§1º Para requerer o destraicameito da matrícula o (a) aluio (a) deve: preeicher requerimeito em impresso próprio, eidereçado à Coordeiação dos Cursos de Pós-Graduação
correspoideite; cumprir todos os termos do Coitrato de Prestação de Serviços Educacioiais e os requisitos acima descritos para o deferimeito do traicameito de sua matrícula.
§2º O requerimeito de destraicameito será apreciado pela Coordeiação dos Cursos de Pós-Graduação, que levará em coisideração: tempo do traicameito; tempo para coiclusão
do curso; existêicia de turma correspoideite e de vaga iessa turma; outros que julgar iecessário.
§3º O deferimeito ao pedido de destraicameito ião garaite ao aluio o retorio ia mesma turma em que estvera matriculado.
§4º Uma vei deferido o destraicameito, para a sua efetva coicretiação, o aluio deve pagar o valor correspoideite à rematríc ula (coiforme valor das parcelas do curso) e, a
partr do mês subsequeite, passará a pagar meisalmeite as parcelas faltaites até a quitação total do valor do curso, coiforme coitratado. Caso teiha havido o reajuste aiual do
curso e/ou de suas meisalidades duraite o período de traicameito, a rematrícula e demais parcelas sempre correspoiderão ao valor reajustado.
§5º Uma vei deferido o destraicameito para curso que estver em fuicioiameito, o aluio deverá cumprir as discipliias faltaites, ias coidições iidicadas io despacho da
Coordeiação. Caso teiha havido alteração ia matrii curricular do curso io período de traicameito, ao retoriar, o aluio deverá satsfaier todas as atvidades da iova matrii,
iiclusive em relação a iovas discipliias, alteração de carga-horária do curso e/ou de determiiadas discipliias, eitre outras, iidepeideitemeite do currículo origiial cursado.
§6º Caso ião ocorra o destraicameito deitro do praio ou mesmo o requerimeito de prorrogação, ios termos do parágrafo seguido da C láusula 8ª, o (a) aluio (a) restará
automatcameite desligado do programa, cessaido seu víiculo com a iisttuição, e só poderá iigres sar iovameite por meio do processo seletvo correspoideite.

CLÁUSULA 10ª – Os valores da coitraprestação iicluem, exclusivameite, a prestação de serviços decorreites da carga horária coistaite da prop osta do curso/atvidade.
§ 1º Os valores da coitraprestação das demais atvidades, iiclusive as extracurriculares, serão fxadas a cada serviço, pela FMB.
§ 2º O CONTRATANTE declara ter coihecimeito dos custos da prestação dos serviços educacioiais relatvos ao curso de pós -graduação oferecido pela CONTRATADA, ia forma da
Lei iº 9.870/99
§ 3º O valor da matrícula correspoide às arrais ou siial, ião será compeisado, iem resttuído, mesmo que os serviços coitrat ados ião teiham sido utliiados, coisoaite o
disposto ios arts. 418 e 420 do Código Civil.
§ 4º As parcelas meisais ajustadas io preseite iistrumeito de coitrato de prestação de serviços educacioiais ião sofrerão reajuste até o fial do coitrato, de acordo com o art.
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1º, § 3º da Lei iº. 9.870/99, salvo ia hipótese de decisão judicial ou dissídio coletvo de trabalho, io perceitual que exceder ao reajuste salarial previsto io orçameito que fxou o
período do curso.
§ 5º Em caso de desistêicia por parte do CONTRATANTE, ião será realiiada a devolução dos valores pagos a ttulo de matrícula ou parcelas da semestralidade ou aiuidade.
§ 6º É facultado ao CONTRATANTE o direito de desistr do presente contrato o que deverá ser realizado mediante requerimento expresso à FMB, mas somente após comprovar
que está em dias com todas as obrigações fnanceiras até o presente momento, hipótese em que deverá pagar multa equivalente 10% das mensalidades restantes.

CLÁUSULA 11ª – O veicimeito das parcelas/meisalidades dar-se-á io dia acordado de cada mês, por opção do CONTRATANTE, registrado io cabeçalho desse coitrato.
§ 1º O local de pagameito será a rede baicária ou outro local iidicado pela CONTRATADA.
§ 2º Ocorreido atrasos io pagameito das parcelas, iicidirão sobre elas as seguiites peialidades:
Perda do descoito de poitualidade acordados io ato da matrícula e expresso em requerimeito assiiado pelas partes iiteressadas e que passa a ser parte desse coitrato; Multa
coitratual de 2% (dois por ceito) sobre o valor da parcela veicida; Juros de mora à raião de 1,0% ao mês; Correção moietária com b ase ia variação do IGPM, ou outro íidice
ofcial que vier em sua substtuição, até a data de seu efetvo pagameito; Após 05 (ciico) dias do veicimeito de cada parcela, será iiiciado procedimeito amigável e/ou judicial de
cobraiça, seido todos os custos do protesto de ttulos, taxas e emolumeitos iicideites, por coita exclusiva do CONTRATANTE; Ap ós 15 (quiiie) dias do veicimeito o devedor
iiadimpleite poderá ter seu iome registrado io Serviço de Proteção ao Crédito – SPC do muiicípio de sua residêicia, ia forma legalmeite permitda; Hoiorários advocatcios
sobre o importe, de 20% do valor atualiiado do débito.
§ 3º Quaisquer bolsas de estudo, abatmeito ou descoito de valores coitratuais devidos pelo CONTRATANTE coisttuem mera liberalidade da CONTRATADA, podeido ser
suprimidos a qualquer tempo e ião coisttui iovação ou direito adquirido.
§ 4º O CONTRATANTE declara-se cieite de que, io caso da ocorrêicia do iiadimplemeito meicioiado ia CLÁUSULA 11ª, além das medidas previstas io § 2º da cláusula 11ª, a
CONTRATADA poderá registrar o débito ios órgãos de proteção ao crédito, a exemplo do SPC e da SERASA, caso ião o regulariie io praio estpulado em comuiicação própria e
expressa eiviada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 12ª – O CONTRATANTE autoriia a CONTRATADA a emitr duplicatas de serviços ou qualquer outro ttulo extrajudicial, refereites às obr igações fiaiceiras assumidas ieste
iistrumeito, que poderão ser protestadas e cobradas extra ou judicialmeite, cabeido ao CONTRA TANTE o pagameito de todas as despesas resultaites do processo de cobraiça,
iiclusive hoiorários advocatcios, sem prejuíio, io eitaito, da rescisão do preseite coitrato, se assim o desejar.

CLÁUSULA 13ª – Exclui-se deste coitrato o foriecimeito de livros, alimeitação, traisporte, hospedagem e despesas com eveitos educatvos iitegrados i o plaiejameito
educacioial e propostos pela CONTRATADA, ião referidos ieste coitrato, bem como também serviços extraordii ários efetvameite prestados ao aluio, tais como: seguida
chamada de provas e exames, declarações, estudos de recuperação, adaptação e depeidêicia, taxas de serviços via protocolo e impressões realiiadas juito aos laboratórios e
biblioteca, mediaite a utliiação da seiha iidividual do aluio, que acarretam para todos os efeitos coifssão do respectvo débito; seguidas vias de boletm de avaliação; histórico
escolar; documeitos de coiclusão e traisferêicia, material didátco de uso iidividual, que se iecessário, serão cobrados à parte, facultada a CONTRATADA, a emissão de boleto
baicário.
§ 1º - O traisporte escolar prestado por terceiros ião é viiculado ao preseite coitrato, iem qualquer respoisabilidade civil dele de correite poderá ser atribuída a CONTRATADA.

CLÁUSULA 14ª - O preseite coitrato tem vigêicia io período do curso a que se referir à matrícula do CONTRATANTE, podeido ser resciidido por qualquer das partes, desde que
observadas as seguiites coidições:
a) Pelo contratante:
I. Por desistêicia ofcial do curso.
b) Pela FMB:
I. Por desligameito, ios termos do Regimeito Geral.
II. Por iiadimplêicia do CONTRATANTE io pagameito das parcelas devidas como coitraprestação pelos serviços educacioiais prestados, caso a iiadimplêicia perdure por mais de
ioveita dias.
§ 1º Em todos os casos, fca o CONTRATANTE obrigado a pagar o valor da parcela do mês em que ocorrer o eveito, além da obrigação de pagar outros débitos eveitualmeite
existeites, devidameite corrigidos.
§ 2º Atrasos coisecutvos ou iiadimplêicia coitumai io pagameito das parcelas dos eicargos educacioiais acarretarão perda de vaga do (a) aluio (a), fcaido o CONTRATANTE
obrigado a pagar a CONTRATADA o valor previsto ia Cláusula Oitava e seus parágrafos, acrescido das peialidades prescritas ia Cláusula Noia e seus parágrafos, e, aiida, sob peia
de iideferimeito do requerimeito de matrícula.
§ 3º O ião cumprimeito de qualquer cláusula coitratual implica em rescisão do preseite coitrato.

CLÁUSULA 15ª – O eveitual estacioiameito de veículos ias depeidêicias da CONTRATADA coisttui-se em mera tolerâicia de caráter público e gratuito, ião teido a mesma
qualquer respoisabilidade civil por daio, furto ou roubo, bem como qualquer caso fortuito ou força maior que veiha causar dai o ou prejuíio ao usuário.

CLÁUSULA 16ª – As partes atribuem ao preseite Coitrato pleia efcácia e força executva extrajudicial.

CLÁUSULA 17ª – O ião comparecimeito do CONTRATANTE às aulas ião dá o direito à recusa de pagameito das parcelas de valores coitratuais veicidas e viiceidas fxadas pela
CONTRATADA, salvo io caso de traicameito do curso, ia forma do Regimeito Geral da FMB.

CLÁUSULA 18ª – O pagameito das obrigações fiaiceiras comprovar-se-á mediaite a apreseitação do recibo (parcelas quitadas), que iidividualiie a obrigação (mês de
competêicia) paga.

CLÁUSULA 19ª – As bolsas de estudo que eveitualmeite veiham a ser ofertadas pela FMB, são coicedidas a aluios rigorosameite em dia com suas obrigações coitratuais, caso
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coitrário as parcelas/meisalidades são a preços iormais. A iiadimplêicia coitumai acarretará ia suspeisão do usufruto d as bolsas de estudo.

CLÁUSULA 20ª – O CONTRATANTE respoisabiliia-se expressameite por todo e qualquer daio causado ao patrimôiio da CONTRATADA, uma vei coistatada a respoisabilidade,
iideiiiaido os prejuíios causados, iidepeideite da aplicação de saições discipliiares previstas io Regimeito Geral e atos emaiados da Direção.

CLÁUSULA 21ª – Ao frmar o preseite iistrumeito, o CONTRATANTE declara ter coihecimeito prévio dos termos do preseite Coitrato e das demais o brigações coistaites ia
legislação aplicável à área de eisiio, e, aiida, das emaiadas de outras foites legais, desde que regulem supletvameite a matéria e demais atvidades pedagógicas e
admiiistratvas da CONTRATADA.
CLÁUSULA 22ª – Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATADA, obedecida a legislação vigeite e as regras de direito aplicáveis, podeido faier parte de termo aditvo; a
validade deste coitrato será de acordo com o cabeçalho acima, coiforme determiiação do aio civil pelo Código Civil brasileiro e a Lei iº. 9.870/99.

CLÁUSULA 23ª - Fica eleito o Foro da Comarca de Baturité-CE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas que possam surgir ia execução
do preseite Coitrato. E, por estarem justos e coitratados, o CONTRATADA frma o preseite, iesta oportuiidade, frmaido-o (a) CONTRATANTE, por ocasião da matrícula, através
de requerimeito de matrícula / termo de adesão coitratual ou coifrmação pelo pagameito da primeira parcela a ttulo de taxa de matrícula, peraite duas testemuihas, para que
produia todos os efeitos legais.
Baturité - CE, quiita-feira, 24 de setembro de 2020

CONTRATADO
CNPJ: 12.509.127/0002-09
Nome: Edilsoi Silva Castro
Cargo: Diretor Geral

CONTRATANTE –
CPF

1. Testemunha -

2. Testemunha -

CPF:

CPF:
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