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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, que entre si fazem, de um lado a VELOSO, ZANATTA, 

GENARO & SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. (MF) nº 26.549.802/0001-49, com 

sede na Avenida Duque de Caxias, 882, sala 109, Edifício New Tower Plaza, na cidade de Maringá - PR, doravante 

denominada CONTRATADA e do outro lado o(a) aluno(a), doravante denominado (a) CONTRATANTE, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD), 

referente ao curso preparatório (cursinho) - denominado “supletivo rápido”, o qual será regido pelas disposições legais 

aplicáveis, notadamente com fundamento nos artigos 206, incisos II e III, e 209 da Constituição Federal e nas 

disposições das Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, nº 9.870, de 23 de novembro de 1999 e nº 10.046, de 10 

de janeiro de 2002, bem como pelos termos e condições seguintes as partes em cumpri-lo, sempre com base na boa-

fé e no equilíbrio contratual. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O (A) CONTRATANTE deverá realizar a prova do EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

(ENEM), o EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO D E COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) ou o PROVÃO 

DO ESTADO realizado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CADA ESTADO.  

Os alunos que queiram obter o certificado do Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) deverão ter idade mínima de 18 

anos na data da realização do exame e para obter o certificado do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) deverão ter 15 

anos completo na data da realização do exame.  

O (A) CONTRATANTE toma conhecimento que as regras e parâmetros para obtenção dos certificados, serão 

exclusivamente por meio dos exames acimas citados são determinados a cada edital, podendo ocorrer mudanças a 

cada edição. 

Sendo de inteira responsabilidade do (a) CONTRATANTE a inscrição nos exames/concursos que pretenda 

realizar, obtendo auxílio da CONTRATADA quando assim o solicitar.  

Parágrafo primeiro. São obrigações da CONTRATADA:  

a) disponibilizar material didático e acesso ao ambiente virtual de treinamento através de login e senha gerada 

pela CONTRATADA após confirmação do pagamento do (a) CONTRATANTE; 

 b) apresentar nos dias e horários previamente agendados as aulas virtuais; 

c) disponibilizar o serviço de comunicação, durante a duração do curso, através de e-mail para esclarecimento 

de dúvidas;  

d) coordenar administrativamente o curso, zelando pela sua qualidade e pelo cumprimento das metodologias 

de educação à distância;  

Parágrafo segundo. São obrigações do (a) CONTRATANTE:  

a) possuir equipamentos e softwares, com requisitos para acesso à Internet e ter um e-mail e telefone para 

permanente contato;  

b) responder, no prazo estabelecido pela Coordenação do curso da CONTRATADA, a todas as mensagens 

recebidas;  

c) manter seus dados cadastrais atualizados e com informações verídicas, bem como zelar pela 

confidencialidade de sua senha e login, de forma a não permitir compartilhamento;  



 

 

2 

d) 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 a privacidade de outros usuários;  

(ii) permitir que outras pessoas utilizem seu acesso ao ambiente de treinamento;  

(iii) utilizar qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança do ambiente de treinamento e 

de sites relacionados;  

(iv) agir conscientemente para destruir arquivos ou programas do ambiente de treinamento e de sites 

relacionados;  

(v) utilizar os nomes e e-mails dos participantes do curso para fins comerciais;  

(vi) enviar mensagens que possam ser consideradas obscenas e fora dos padrões éticos e de bons 

costumes. 

Parágrafo terceiro. O (A) CONTRATANTE toma ciência de que a obrigação da CONTRATADA é de meios, e não 

de resultado, isto é, que a aprovação e certificação do (a) CONTRATANTE depende de seus esforços e de seus 

estudos, e não do simples visualização das aulas e realização das atividades de ensino ministradas pela 

CONTRATADA.  

CLÁUSULA SEGUNDA. A CONTRATADA possui autonomia para ministrar aulas online e atividades ou parte 

delas em horários diferentes daqueles previamente estabelecidos para o curso no qual o CONTRATANTE se matriculou, 

sem que tais fatos deem ensejo a qualquer tipo de indenização, descontos, benefícios e/ou qualquer tipo de 

ressarcimento de danos, sejam eles de que natureza for.  

Parágrafo primeiro. Da mesma forma, por motivos de natureza operacional e acadêmica, poderá a 

CONTRATADA fixar as datas e horários de SIMULADOS em dias e horários não necessariamente coincidentes 

com as datas e horários dos serviços educacionais prestados ao CONTRATANTE.  

CLÁUSULA TERCEIRA: A prestação de serviço educacional desse contrato, está condicionado ao pagamento 

em dia das mensalidades, de acordo com as datas previstas. 

Paragrafo Primeiro. O (A) CONTRATANTE efetuará o pagamento do curso contratado, desdobrado em 

mensalidades, mediante pagamento e quitação do respectivo boleto bancário em instituições financeiras 

autorizadas ao recebimento do mesmo, cujo valor será apurado de acordo com o curso e expresso no corpo 

do aviso de cobrança dirigido ao aluno ou através de pagamento por cartão de crédito. 

Paragrafo Segundo. O (a) CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro assumem, solidariamente, a 

responsabilidade pelo pagamento de todo o valor da obrigação, fracionada de acordo com os meses do 

período letivo, ainda que não venha a assistir o conteúdo das aulas a ele disponibilizadas. As únicas hipóteses 

em que o CONTRATANTE estará dispensado de realizado o pagamento do valor são o 

trancamento/cancelamento de matrícula tempestivamente solicitados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro. No caso de não pagamento da parcela por parte do (a) CONTRATANTE, a prestação de 

serviço será interrompida imediatamente, estando esse impedido de acessar à área do aluno e/ou à 

plataforma virtual, receber material didático, informativos internos, suporte para inscrição dos exames, e tudo 

mais que envolve a prestação de serviço.  

Parágrafo Quarto. Após a quitação das parcelas pendentes, a CONTRATADA se reserva ao direito de retomar 

o acesso do aluno em até 07 (sete) dias depois da confirmação do pagamento, em função dos trâmites 

administrativos necessários.  
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CLÁUSULA QUARTA. As aulas serão ministradas no módulo presencial e para melhor compreensão e 
assimilação com os exames disponíveis, o curso preparatório será fracionado em módulos, obedecendo as referências 
estabelecidas pelo MEC e INEP. Sendo: 01 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 2 – Matemática e suas 
Tecnologias; 3 – Ciências Humanas e suas Tecnologias; 4 – Ciências da Natureza e suas Tecnologias.  
 

CLÁUSULA QUINTA. Estará no gozo de seu direito a CONTRATADA em cancelar turma em até 03 (três) dias do 
início previsto das aulas, cujo o número de alunos seja menor que 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, 
ficando o aluno com o direito de ocupar nova vaga em outra turma, caso exista. 
 

CLÁUSULA SEXTA. Ambas as partes deverão comunicar qualquer mudança de endereço, telefone, celular e e-

mail. Sendo considerado correspondências, SMS, comunicados e envio materiais no endereço informado, não sendo 

a CONTRATADA responsabilizada por qualquer falha de comunicação e informação verbal de mudança na secretaria 

da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA. O CONTRATANTE poderá desistir do contrato, sem qualquer ônus, até 30 (trinta) dias após 

o primeiro pagamento. O cancelamento deverá ser feito apenas por e-mail a secretaria do curso, ou enviado por carta 

registrada juntamente com uma cópia do instrumento contratual, e valerá contando-se o dia do protocolo ou da 

postagem da carta.  

Paragrafo Primeiro. O cancelamento de matrícula é o único ato eficaz para suspender a cobrança das 

mensalidades do curso, vincendas daquela data em diante, remanescendo a obrigação do CONTRATANTE, 

quanto ao pagamento das mensalidades vencidas e ainda não pagas, neste caso firma-se um Instrumento de 

Confissão de Dívida, reconhecendo o débito para com a CONTRATADA e acordando a forma de pagamento 

deste débito.  

Parágrafo Segundo. Após 30 (trinta) dias, a partir da data de adesão do contrato, a rescisão unilateral do 

contrato pelo CONTRATANTE importará na incidência de uma multa no valor a R$ 139,00 (cento e trinta e nove 

reais), em razão dos custos operacionais da CONTRATADA, referente à para promoção do curso.  

Parágrafo Terceiro. Caso o CONTRATANTE já tenha efetuado o pagamento integral do curso, será restituído o 

montante pago e descontada a multa acima estipulada entre as partes.  

Parágrafo Quarto. A falta de acesso do CONTRATANTE às aulas não importará no cancelamento, rescisão ou 

eximirá do pagamento das parcelas vencidas, tendo em vista a disponibilidade do serviço prestado pela 

CONTRATADA. No termino e conclusão do curso, não será disponibilizado em nenhuma hipótese de 

cancelamento, haja visto a prestação do serviço contrato e a oferta na sua totalidade de todas as aulas.  

 
CLÁUSULA OITAVA.  A CONTRATADA, cobrará nos casos de inadimplentes, a multa de 02% (dois por cento) 

sobre parcela devida, juros de mora de 01% (um por cento) ao mês ou fração de mês e atualização monetária. 

Acarretando na perda do desconto, a inadimplência do CONTRATANTE do qual seja beneficiário. 

CLÁUSULA NONA. O CONTRANTE declara como autorizado o uso pela CONTRATADA, na divulgação pelos 

meios de publicidade em geral, tais como, rádio, internet, imprensa, televisão, livros, folhetos, revistas, prospectos e 

etc, sua foto ou filmagem individual ou em grupo, bem como o resultado em concursos, competições ou premiações, 

no intuito de valorizar e dignificar o ALUNO (A)  e a CONTRATADA, sendo que, tal divulgação compreende na isenção 

de qualquer valor de pagamento, indenização, participação ou compensação a qualquer título. 

CLAUSULA DÉCIMA. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da 
comarca de Maringá – PR, renunciando as partes a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 
 

Parágrafo Primeiro. O (A) CONTRATANTE e o representante legal, declaram ter lido todas as cláusulas deste 

contrato e concordarem expressamente com elas. 


