
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CONTRATANTE:

Nome:_______________________________________________________,  RG:___________________,

CPF:_____________________, Estado civil:_____________________, profissão: __________________

residente  e  domiciliado  no  endereço:__________________________________________________,

bairro: _____________________, na Cidade de ____________________, Estado__________________.

CONTRATADA:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o nº 07.885.809/0001-97, com a interveniência do INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS
E PROJETOS DA UECE – IEPRO, inscrito no CGC/MF sob o número 00977419/0001-06, sediado nesta
Capital na Rua Acapulco, 215, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Francisco de Assis
Moura Araripe, brasileiro, professor universitário, portador de RG nº 20078780661 e inscrito no CPF sob
o nº 030.581.153-34.

Pelo  presente  instrumento,  e  na  melhor  forma de direito,  as  partes  acima identificadas têm justa  e
contratada a celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, o

qual  será  regido  pelas  disposições  legais  aplicáveis,  pelas  disposições  contidas  na  Resolução
nº 931/2013-CONSU/UECE e no Regimento Interno do Curso, bem como pelas cláusulas e condições
seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços educacionais referentes ao CURSO
ESPECIALIZAÇÃO  EM  ANÁLISES  CLÍNICAS  E  GESTÃO  DA QUALIDADE  EM LABORATÓRIOS  –
Turma 4, que será ministrado na Universidade Estadual do Ceará - UECE, no período e carga horária
previstos na cláusula terceira do presente instrumento, comprometendo-se as partes a cumpri-lo com
base na boa fé e no equilíbrio contratual.

1.2.  Ao  firmar  o  presente  contrato,  o(a)  CONTRATANTE submete-se  aos  ditames  das  fontes  legais
atinentes à matéria, tendo, portanto, conhecimento das relações ora ajustadas.

1.3. A orientação técnica sobre a prestação dos serviços de ensino é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, especialmente em relação à avaliação dos alunos, à fixação de carga horária, à grade
curricular, à indicação de professores e atividades curriculares e à modalidade de ensino.

2. DA MATRÍCULA E DA DOCUMENTAÇÃO

2.1.  A matrícula só será considerada concluída quando as partes firmarem o presente contrato,  o(a)
CONTRATANTE apresentar a documentação exigida e efetivar o pagamento do valor total dos serviços
ou da primeira parcela, correspondente à matrícula, conforme disposto na cláusula sexta.

2.2. O(A) CONTRATANTE deverá assinar o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e o entregar
na secretaria do curso, fazendo anexar o seu documento de identificação (RG, CNH, carteira profissional



ou outro documento oficial válido), CPF, comprovante de endereço atualizado e
diploma de graduação.

3. DO LOCAL DO CURSO E DA CARGA HORÁRIA

3.1. O curso objeto do presente contrato terá carga horária de 360 horas/aula, acrescida de mais 90
horas  para elaboração e defesa do trabalho de conclusão de curso,  sendo realizado no período de

outubro de 2022 a abril de 2024.

3.2.  O(A)  CONTRATANTE  declara  expressamente  neste  ato  ter  sido  prévia  e  devidamente
informado(a)  pela  CONTRATADA  que,  em  razão  das  medidas  de  enfrentamento  e  contenção  da
infecção humana provocada pelo novo corona vírus, os serviços ora contratados serão inicialmente
prestados na modalidade remota, em formato de aulas on line desenvolvidas por meio de plataforma
virtual  indicada pela Coordenação do Curso,  passando estas  a  serem posterior  e gradativamente
ministradas presencialmente a partir da liberação pelo Governo Estadual das atividades presenciais
de ensino, e desde que haja plena garantia de segurança sanitária para estudantes e professores.

3.3. A aulas, quando realizadas presencialmente, serão ministradas na sede da UECE localizada na
Av. Dr. Silas Munguba, 1700, nos horários e dias estabelecidos no cronograma do curso, podendo em
casos especiais haver mudança de cronograma, de local e de docentes.

3.4.  As  disciplinas,  bem  como  suas  respectivas  cargas  horárias,  serão  ministradas  conforme
disponibilizado no sítio eletrônico do curso.

4. DO APROVEITAMENTO

4.1. Poderá haver aproveitamento de estudos realizados em nível de Pós-Graduação  Lato Sensu ou
Stricto Sensu, desde que os programas das disciplinas cursadas correspondam a 75% (setenta e cinco
por cento) do conteúdo a ser ministrado no curso ora contratado.

4.2.  O  professor  de  cada  disciplina  deverá  julgar  a  equivalência  do  conteúdo  programático  a  ser
aproveitado.

4.3. O prazo de conclusão das disciplinas passíveis de aproveitamento não pode ultrapassar a 03 (três)
anos.

4.4. A interrupção ou suspensão prolongada que impossibilitem a defesa do trabalho de conclusão de
curso obrigam o aluno a esperar  eventual  novo processo seletivo e a prestá-lo,  ficando a cargo da
coordenação  do curso  o  estabelecimento  de  critérios  para  o  aproveitamento  de  créditos  realizados,
respeitadas as seguintes restrições:

4.4.1. Não serão aproveitadas disciplinas/créditos que tenham sido cursados em período superior
a 03 (três) anos da data de realização do novo processo seletivo;

4.4.2. O aproveitamento fica limitado a 80% (oitenta por cento) do conteúdo programado para o
curso.

4.5. O aproveitamento de créditos ou disciplinas não desobriga o(a) CONTRATANTE do pagamento do
valor total do curso (todas as parcelas), haja vista o mesmo ser autossustentável e o aluno apto a realizar
aproveitamento de disciplinas ocupará uma vaga do mesmo modo que um aluno regular do curso.

5. DA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

5.1.  Será  considerado  aprovado  o  discente  que  apresentar  frequência  igual  ou  superior  a  75%
(setenta e cinco por cento) das atividades desenvolvidas em cada disciplina e nota igual ou superior a
7,0 (sete vírgula zero).



5.2. A concessão do Certificado de Especialista fica sujeita à conclusão do curso,
à aprovação nas disciplinas constantes da grade curricular e à apresentação e
defesa  da  Monografia  perante  a  banca  examinadora,  com  conceito
SATISFATÓRIO, observado o disposto no item 5.1, bem como à entrega da versão

definitiva da monografia à coordenação do curso contendo as alterações sugeridas pela banca e obedecidos
os padrões gráficos estabelecidos pela UECE.
 
5.3. O discente que não cumprir a exigência de defesa de monografia durante o período regulamentar, ou
que tenha obtido conceito NÃO SATISFATÓRIO, poderá requerer histórico e declaração de conclusão de
créditos, com o devido registro do que tenha ocorrido, sendo-lhe garantida a expedição de Certificado de
Aperfeiçoamento.

5.4. O discente que, por motivo justo, venha a perder o prazo para a defesa de monografia, poderá
requerer  prorrogação  de  até  60  (sessenta)  dias,  a  ser  julgada  por  uma  comissão  constituída  pela
coordenação para esse fim, devendo tal prorrogação ser formalizada mediante a celebração de termo
aditivo.

5.5. Consideram-se motivos justos, para fins do que dispõe a subcláusula 5.4, as seguintes ocorrências:
problemas graves de saúde devidamente comprovados por  atestado médico;  óbito  dentro da família
nuclear e outros motivos avaliados como de igual gravidade pela comissão.

5.6. A CONTRATADA se resguarda no direito de emitir o certificado de conclusão de curso somente após
a conferência do cumprimento de todas as disciplinas e atividades acadêmicas obrigatórias, bem como a
entrega de toda a documentação necessária para tanto. O não cumprimento de todas as obrigações
acadêmicas e/ou a não entrega da documentação solicitada implicará na impossibilidade de expedição
dos documentos citados.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pelos serviços educacionais ora contratos, o(a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
total de  R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)  que poderá ser pago de uma só vez ou em 18  (dezoito)
parcelas mensais.

6.2.  Em sendo feita a opção pelo parcelamento, o valor total referido no item anterior será pago em
18 (dezoito)  parcelas  mensais  de  R$  450,00  (quatrocentos  e  cinquenta  reais),  vencendo-se  a
primeira no ato da assinatura do presente contrato e as demais com vencimento no dia 10 (dez) de cada
mês.

6.3.  Na ocorrência de extensão do prazo contratual  nos termos previstos no subitem 5.4,
com  o  fim  de  viabilizar  a  conclusão  e  defesa  de  dissertação,  dada  a  necessidade  de
extensão  do  programa  de  pós-graduação  e  das  atividades  docentes  de  orientação
decorrentes  da  prorrogação,  o(a)  Contratante  se  obriga  ao  pagamento  do  valor
correspondente a uma parcela para cada mês de prorrogação efetivada.

6.4. As parcelas deverão ser quitadas pelo(a) CONTRATANTE, única e exclusivamente, através de boleto
bancário, devendo o(a)  CONTRATANTE proceder a emissão dos mesmos através de acesso ao link
http://pdv.iepro.org.br.

6.5.  Não será aceita pela CONTRATADA qualquer outra forma de pagamento além da mencionada no

item anterior.

6.6. A concessão de descontos sobre os valores das parcelas inerentes ao pagamento dos serviços ora
contratados  será  mera  liberalidade  da  CONTRATADA,  não  constituindo,  portanto,  direito  adquirido,
devendo ser formalizada mediante a celebração de termo aditivo e poderá ser cancelada em caso de
atraso ou não pagamento de duas ou mais mensalidades, na forma e prazos estabelecidos no presente
contrato.

http://pdv.iepro.org.br/


7. DO INADIMPLEMENTO

7.1.  Havendo  atraso  no  pagamento  de  qualquer  das  parcelas  descritas  na  cláusula  sexta,  o(a)
CONTRATANTE pagará, além do valor principal, os seguintes acréscimos:

7.1.1. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor principal em aberto, devidamente atualizado na
forma disposta no subitem 7.1.2 desta cláusula, mais juros de 1% (um por cento) ao mês ou
fração de mês;

7.1.2. Atualização monetária calculada com base na variação do IGP-M, até o dia da efetivação
do pagamento;

7.1.3.  Honorários  advocatícios,  quando a cobrança se efetivar  por  profissionais  ou empresas
especializadas, que tomarão como base o valor de 20% (vinte por cento) do valor da dívida.

7.2. Se o atraso for superior a 45 (quarenta e cinco) dias a CONTRATADA poderá:

7.2.1.  Inscrever  o  nome do(a)  devedor  e/ou seu responsável  legal/financeiro  em cadastro de
consumidores inadimplentes e/ou nos serviços de proteção ao crédito, incluindo SPC e SERASA,
e cartório de protesto, providência desde já autorizada pelo(a) CONTRATANTE, ficando este(a)
obrigado pelo pagamento das custas do protesto;

7.2.2. Promover a cobrança extrajudicial ou a execução judicial da dívida, através de advogado
ou  empresa  especializada,  observado  o  disposto  no  item  7.1.3,  ou  ainda  qualquer  tipo  de
cobrança prevista na legislação brasileira, independentemente de prévia notificação, podendo tais
providências serem tomadas isolada, gradativa ou cumulativamente.

7.3. Havendo atraso ou inadimplemento de duas ou mais parcelas a CONTRATADA poderá cancelar
descontos que eventualmente tenha concedido,  ficando o(a)  CONTRATANTE sujeito(a)  aos encargos
previstos no presente contrato.

7.4. Todas as despesas da CONTRATADA decorrentes das cobranças previstas na presente cláusula
poderão ser cobradas do(a) CONTRATANTE a título de reembolso.

8. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. O prazo de vigência do presente contrato será o tempo de duração do curso, podendo ser rescindido
antes de seu vencimento nas seguintes hipóteses:

8.1.1.  Pelo(a)  CONTRATANTE,  mediante  desistência  escrita  apresentada na coordenação do
curso, persistindo neste caso a obrigatoriedade de pagamento da parcela referente ao mês em
que  este(a)  manifestou  o  interesse  em  rescindir  o  contrato  e  observado  o  disposto  nas
subcláusulas 8.3 e 8.4.

8.1.2.  Por  acordo entre partes,  no caso de situações que provoquem grave desequilíbrio  na
relação  pactuada,  advinda  de  fatores  imprevisíveis  e  para  os  quais  os  Contratantes  não
contribuíram direta ou indiretamente.

8.2. Caso  o(a)  CONTRATANTE opte  por  não prosseguir  no  curso  deverá  requerer  formalmente  a
rescisão,  não  sendo  possível  a  ocorrência  de  trancamento dado  o  seu  caráter  transitório,  não
havendo, portanto, obrigatoriedade de oferta de outras turmas pela CONTRATADA.

8.3. Se o requerimento de rescisão contratual, pelo CONTRATANTE, ocorrer até o 7º (sétimo) dia após o
início  das  aulas,  mediante  comunicação  por  escrito  protocolizada  tempestivamente  na  sede  da



CONTRATADA,  terá  o  CONTRATANTE  direito  a  devolução  do  valor  que
efetivamente pagou,

descontados os valores de emolumentos bancários e administrativos, se houverem, conforme dispõe
o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

8.4. Nos casos em que o requerimento de rescisão se der após o 7º (sétimo) dia do início das aulas,  o(a)
CONTRATANTE pagará multa na razão de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor das parcelas
vencidas do curso, além do valor das parcelas pertinentes ao período cursado até a data da solicitação e
que eventualmente não tenham sido adimplidas, acrescido, se for o caso, de seus respectivos encargos
de mora.

8.5. Nos casos em que couber restituição de valores pela CONTRATADA, esta dar-se-á por meio de
depósito  ou  transferência  a  ser  efetivado(a)  na  conta  bancária  do(a)  CONTRATANTE ou de  seu
responsável  legal/financeiro,  ficando  o(a)  CONTRATANTE  desde  já  informado  de  que  a
CONTRATADA não realizará  nenhuma restituição  através  de  depósito  ou transferência  em conta
bancária de terceiros.

8.6. O não comparecimento do(a) CONTRATANTE às aulas ou aos demais atos acadêmicos não o(a)
exime do dever de pagar as parcelas devidas, tendo em vista a disponibilização e efetivação do serviço
pela CONTRATADA.

8.7.  A vigência do presente contrato poderá ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias mediante a
celebração de termo aditivo na hipótese prevista no subitem 5.4, observado o disposto no subitem
6.3, tendo em vista o que dispõe o art. 24 da Resolução nº 931/2013-CONSU/UECE.

8.8. No caso de abandono ou reprovação em alguma disciplina, o(a) CONTRATANTE não terá direito a
nenhum tipo de reparação por parte da CONTRATADA;

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. É obrigação da CONTRATADA oferecer o curso ora contratado em conformidade com o cronograma
de estudos, com a legislação vigente e com as condições estipuladas no presente contrato.

9.2. O(A) CONTRATANTE se compromete a cumprir as cláusulas relacionadas às obrigações financeiras
e  acadêmicas,  em  especial,  honrar  com  sua  obrigação  de  pagar  as  parcelas  do  curso
convencionado nos prazos e formas contratados.

10. DA QUITAÇÃO

O(A) CONTRATANTE receberá a quitação total das parcelas já emitidas e pagas, quando solicitado, na
data de encerramento do curso ora contratado.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1.  Qualquer  supressão  ou  tolerância  por  parte  da  CONTRATADA em  exigir  o  comprimento  de
quaisquer  condições  ou  termos  contratuais,  ou  em  exercer  direito  dele  decorrente,  não  constituirá
renúncia a eles e não prejudicará, portanto, a faculdade de exigi-los ou exercê-los a qualquer tempo.

11.2. O presente contrato constitui-se como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do
CPC, reconhecendo, o(a) CONTRATANTE, desde já, este título, como líquido, certo e exigível.



11.3.  A  CONTRATADA  se  resguarda  no  direito  ao  uso  de  imagem  do
CONTRATANTE  em  meios  de  comunicação,  folders ou  outro  material  de
comunicação  audiovisual  que  tenha  vínculo  com  a  CONTRATADA,  seja  para

veiculação  em redes  nacionais  e/ou  internacionais  de  comunicação,  ou  para  fins  de  divulgação  de
atividades, sem que caiba ao CONTRATANTE qualquer indenização ou remuneração.

11.4.  A CONTRATADA também se reserva no direito  de proceder o cancelamento do curso,  caso o
número mínimo de inscrições para a viabilidade do curso não seja atingido. Nessa hipótese, os valores
contratuais efetivamente recebido serão reembolsados.

12. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca desta Capital, com exclusão de qualquer outro, como competente para
apreciar todas as questões decorrentes do presente contrato.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas abaixo assinadas, dando-lhe a natureza de título executivo nos termos da
Lei Civil.

Fortaleza, ______ de _________________ de 2022.

Francisco de Assis Moura Araripe
Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da

UECE - IEPRO
Contratante

Testemunha
Nome:

CPF:

Testemunha
Nome:

CPF:


