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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS 

Por este instrtumento de Contrato, as partes, de um lado, a FACULDADE DE DIREITO DE SAO 

BERNARDO DO CAMPO, Autarguia Municipal, inscrita no CNPJ.MF n* 59.108.100/0001-89, 

localizada na Rua Java, n 425 - Bairro Jardim do Mar —- Sê0 Bernardo do Campo — SP, CEP 
09750-650, doravante denominada simplesmente FACULDADE, neste ato representada pelo seu 

Diretor, PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, nomeado pelo Prefeito 

Municipal de Sao Bernardo do Campo, por meio da Portaria n* 9.526, de 15 de fevereiro de 2017, 
com Apostila n* 0001, de 11 de junho de 2018, e, de outro, o(a) aluno(a) identificado no Termo de 
Adesêo Contratual e Reaguerimento de Matricula/ Matricula Subseguente, doravante 
denominado(a) CONTRATANTE, têm entre si justo e acordado o due segue: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto 
  

O presente Contrato tem como objeto a prestac&o de servicos educacionais de Pés-Graduacêo 
Lato Sensu referente ao curso indicado pelo(a) CONTRATANTE no Termo de Adesêo Contratual e 

Reguerimento de Matricula/ Matricula Subseguente deferido pela FACULDADE. 

` CLAUSULA SEGUNDA — Do prazo contratual 
  

Este Contrato é celebrado para os cursos iniciados no ano letivo de 2021, na forma indicada pelo 
Calendaêrio Escolar da Pés-Graduacëo, editado pela FACULDADE. 

Paragrafo unico - O curso de Pés-Graduac&o Lato Sensu ser prestado pela FACULDADE em 

aguatro semestres, mediante rematriculas para o segundo, o terceiro e o auarto semestres, sem 
aualguer custo adicional para o CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA —'Da prestaGao dos serviGos 
  

Os servicos ora contratados abrangem os Médulos do Curso de P6s-Graduacao Lato Sensu a gue 
se refere a Clêusula Primeira, constantes do respectivo Plano de Curso aprovado pelo Conselho 
Estadual de Educacêo.e serêo prestados na forma da legislacêo -aplicavel, obedecidos o 
Regimento e as demais normas internas da FACULDADE. 

CLAUSULA GUARTA — Do preco 
  

Como contraprestacêo pelos servicos descritos nas Clausulas Primeira e Terceira, o(a) 
CONTRATANTE pagara o valor de R$ 13.595,40 (treze mil guinhentos e noventa e cinco reais e 

guarenta centavos). : 

$ 1% -O valor a due se refere esta Clêusula é dividido em 24 (vinte e dguatro) parcelas mensais e 

iguais, no valor de R$ 566,47 (guinhentos e sessenta e seis reais e guarenta e sete centavos) cada 
uma, com vencimento sempre no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. 

$ 2% - O(a) CONTRATANTE obriga-se ao pagamento da primeira parcela do Curso no ato da 

inscricêo de sua matricula. As demais, de forma sucessiva, deverêo ser adimplidas a partir de 25 
de abril de 2021, inclusive, caso opte pelo curso oferecido no primeiro semestre de 2021, ou a 

partir de 25 de setembro de 2021, inclusive, guando optar pelo curso ministrado no segundo 
semestre de 2021. 

$ 3% - Os pagamentos serao processados exclusivamente em rede bancaria através de boleto 
proprio disponibilizado pela FACULDADE, conforme procedimentos financeiros vigentes no ano 

letivo e demais normas regulamentadoras aplicêveis. No caso de nêo disponibilizacao do boleto 
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bancario até 2 (dois) dias uteis antes da data do vencimento, o(a) CONTRATANTE deverd retirar a 
2% via na Secao de Financas da FACULDADE ou pela Internet, no site www.direitosbc.br. 

$ 4% - Ouando admitidos pagamentos efetuados através de chegues, estes somente serêo 
considerados validos apês a efetiva compensacao positiva, -persistindo a obrigac&o do(a) 
CONTRATANTE no caso de sua devolucêo. 

$ 5% - Todos os demais servicos, regueridos pelo(a) CONTRATANTE e prestados pela 
FACULDADE,. ser&o cobrados sob a forma de precos plblicos, de acordo com as normas 
vigentes. 

$ 6% - Aos ex-alunos da FACULDADE podera ser concedido desconto do valor das mensalidades, 
desde gue observada a disponibilidade financeira e orcamentaria da FACULDADE e suas normas 

internas. 

$ 7% - O aluno gue nêo obtiver aprovacêo em dgualguer médulo deverê refazê-lo, devendo, para 
tanto, aguardar nova formacêo de turma, sendo gue o preco devido sera aguele atualizado e 
estabelecido para o novo curso, ao dual o(a) CONTRATANTE se obriga desde logo, como 

condicêo para integral cumprimento da matriz curricular e do Projeto Pedag6gico. 

CLAUSULA GUINTA - Das obrigacêes dol(a) Contratante 
  

OU) CONTRATANTE obriga-se pelo fiel cumprimento dos termos e condicêes deste Contrato, 

assim como pela obediëncia &s normas do Regimento da FACULDADE, aprovado pelo Conselho 

Estadual de Educacëêo, de Resolucëes e demais normativas internas. 

$ 1% - O(a) CONTRATANTE obriga-se ainda ao pagamento do Curso, dividido em 24 (vinte e 
aguatro) parcelas mensais e sucessivas, na forma pactuada na Clêusula Ouarta, ficando ciente de 
due os pagamentos efetuados fora dos respectivos prazos de vencimento sofrer&o os seguintes . 
acréscimos: 

a) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor da parcela em atraso: 
b) Juros moratêrios de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata die"; 
Cc) Correc&o monetaria, pela variacêo do IPCA-IBGE ou outro indice oficial dgue vier a SyoEte lo, 
ressalvada a aplicacê&o de outro, em caso de eventual previsao normativa aplicavel. 

$ 2% - O acréscimo de aue trata a letra "c" do par&grafo anterior serê lancado a partir da inscric&o 
do débito em Divida Ativa. 

$ 3% - O(A) CONTRATANTE obriga-se a ressarcir e/ou indenizar os danos morais e/ou materiais 
gue, por dolo ou culpa, causar & FACULDADE ou a terceiros, nas dependências desta. 

$ 4% - O(A) CONTRATANTE obriga-se pela veracidade das informacées aue apresentar a& 

FACULDADE, devendo comunicar-lhe aualguer alterac&o em seus dados pessoais, no prazo de 
30 (trinta) dias contados da respectiva ocorrência, para a dual também valer& o regramento 
descrito na Clausula Décima do presente instrumento. 

$ 5% - O(A) CONTRATANTE obriga-se a entregar cépia autenticada de seu Diploma de Graduacao 

devidamente registrado, para gue possa receber o Titulo de Especialista, desde gue cumpridas 
` todas as exigências do projeto pedagégico do Curso. 

$ 6% - Concluidos todos os médulos gue compêem a matriz curricular, o(a) CONTRATANTE devera 
entregar seu Trabalho de Conclusêo de Curso, como condicAo para recebimento do Titulo de 
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Especialista, a aual deverê ser confeccionada na forma e de acordo com os termos estabelecidos 
pelo Regulamento do curso. 

$ 7% - O(A) CONTRATANTE efetivarê sua inscricê&o de matricula por meio do site da instituic&o e 
enviara o “Termo de Adesêo Contratual e Reguerimento de Matricula” assinado, gerado com 
conclusêao do procedimento, bem como os demais documentos necessêrios pelos Correios, por 
meio de e-mail enderecado para pos@direitosbc.br da Secêo de P6s-Graduacao da FACULDADE, 

“ou presencialmente, mediante agendamento, dentro do prazo estipulado e divulgado por esta 
unidade, obrigando-se a apresentar os originais de c6pias apresentadas, para conferência, guando 
reguisitados pela instituicêo. 

$ 8? - A matricula subseguente / rematricula do(a) CONTRATANTE deverd ser realizada por meio 

do site da instituicêo, dentro do prazo estipulado e divulgado pela Sec&o de P6s-Graduacêo da 
FACULDADE. 

$ 9% - Para a realizacêo da rematricula em ambiente virtual (internet), o(a) CONTRATANTE deverê 
acessar a "Area do Aluno", constante no site oficial da FACULDADE (www.direitosbc.br), por meio 

de login e senha, os guais $êo pessoais e intransferiveis. Apos, o(a) CONTRATANTE receberê um 
token (sistema gerador de senha) em seu e-mail pessoal, previamente cadastrado no sistema 
acadêmico da FACULDADE. Somente aps a insercêo do foken, na condicao de assinatura 

eletrênica, ser possivel gue o(a) CONTRATANTE prossiga o processo de rematricula. Ao final, 

serê gerado, de forma automatica, o “Termo de Rematricula", gue podera ser impresso pelo(a) 
CONTRATANTE. ' 

$ 10 -A natureza do presente instrumento é de titulo executivo extrajudicial, com fundamento no 

artigo 784, inciso II, da Lei n“ 13.105, de 16 de marco de 2015, e a anuência do(a) 
CONTRATANTE, mediante a insercêo de assinatura slafipnies (token), com as condicêes aaui 
constantes, é irrevogavel. 

$ 11 - Todas as informacées prestadas em ambiente virtual (internet), tanto do processo de 
matricula guanto de rematricula, serêo registradas no banco de dados da FACULDADE, as guais 
poder&o ser consultadas por servidor publico devidamente habiltado, e sao de inteira 
responsabilidade dol(a) aluno(aVCONTRATANTE. 

CLAUSULA SEXTA - Das obrigacêes da Faculdade 

Sao de exclusiva responsabilidade da FACULDADE a orientac&o têcnica e pedagégica, bem como 

o planejamento dos servicos educacionais contratados, principalmente no aue se refere & fixac&o 

do Calendario Escolar, indicacêo de Professores e de salas de aula, orientacao didatico- 
pedagogica, alêm de outras providências due, a seu exclusivo critério, as atividades docentes e 
administrativas exigirem, sem gualguer ingerência do(a) CONTRATANTE. 

CLAUSULA SETIMA — Da rescisao contratual 

  

  

O presente Contrato poderê ser rescindido nas seguintes situacêes: 
a) pelo(a) CONTRATANTE, mediante reaguerimento de cancelamento da matricula devidamente 

formalizado e enderecado ao(&) Coordenador(a) de Pés-Graduac&o da FACULDADE: 
`b) pela FACULDADE, no caso de abandono do Curso, caracterizado pela ausência injustificada 

do(a) CONTRATANTE por periodo de três meses consecutivos e sem o pagamento das 

respectivas parcelas mensais; 

c) pela FACULDADE, no caso de o(a) CONTRATANTE nao efetuar sua rematricula para o médulo 
semestral subseguente no prazo fixado pela Instituicê&o; 
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d) sela FACULDADE, por violac&o a dispositivos regimentais e/ou prêticas de atos gue importem 

no desligamento do(a) CONTRATANTE, previstos no Regimento e devidamente apurados, com 

observência do contraditêrio e da ampla defesa. 

$ 1% - Na hipotese da letra “a", o(a) CONTRATANTE obriga-se pelo pagamento da mensalidade do 

Curso até o mês do reguerimento de cancelamento da matricula, inclusive. 

$ 2% - Na hipotese da letra “b', o(a) CONTRATANTE ficarê sujeito(a) & multa de 10% (dez por 

cento) do valor total das parcelas remanescentes ao complemento do Curso a partir do uitimo mês 
de freaguência. 

$ 3% - Nas hipoteses das letras “a”, “D", “Cc” e “d', o(a) CONTRATANTE responde pelas obrigacêes 
financeiras decorrentes, até. O.- -mês de rescisao formal deste Contrato, inclusive, assim 

considerado: 

|- Oo més de reguerimento de cancelamento da matricula, independentemente da data de 
formalizacêao do pedido, no caso da letra “a" do caput desta Clêusula: 

II. o terceiro mês de ausência injustificada consecutiva, no caso da letra “b" do caput desta 
Clausula; 

II] - o mês do prazo final para realizac&o de rematricula, no caso da letra “c" do caput desta 
Clausula; 

IV-o mês de desligamento, no caso da letra “d" do caput desta Clausula. 

$ 4% - Fica vedado o trancamento de matricula, bem como a substituic&o de aluno matriculado. 

CLAUSULA OITAVA — Da inadimplência 
  

A inadimplência do(a) CONTRATANTE acarretarê: 

a) inscric&o do débito em Divida Ativa, na forma prevista em Resoluc&o Financeira interna: 
b) cobranca administrativa e judicial dos valores inadimplidos; 

c) recusa, pela FACULDADE, do pedido de renovac&o da matricula para o médulo semestral 
seguinte, cComo permitido pelo artigo 5* da Lei Federal n? 9. 6870/99, sem prejuizo da exigibilidade 

do débito vencido. j 

$ 1% -'A FACULDADE poderê, a seu critério exclusivo, utilizar-se de servicos externos para 

cobranca extrajudicial de débitos, inscritos ou nêo em Divida Ativa, proceder & negativac&o do 
nome do(a) CONTRATANTE em 6rgêo restritivo de crédito, bem COmo podera protestar a Certidao 

de Divida Ativa regularmente expedida pela Sec&o de Financas, Oo presente Contrato de Prestacao 

de Servicos Educacionais e gualguer outro titulo ou documento de divida oriundos da relac&o 

juridica estabelecida entre as partes, cujos emolumentos e despesas correr&o & conta dol(a) 
CONTRATANTE, observadas as normas regulamentadoras. 

$ 2% - Os protestos de aue trata o parêgrafo anterior ser&o levados a'efeito pela FACULDADE na 
Comarca de Sêo Bernardo do Campo, Estado de S&o Paulo. 

CLAUSULA NONA - Da autorizacado do uso de imagem, voz e depoimento 
  

O(A) CONTRATANTE autoriza a utilizac&o de sua imagem, voz e/ou depoimento para trabalhos 
institucionais produzidos pela FACULDADE e veiculados interna e externamente, seja por meio 
impresso ou eletrênico. 

Paragrafo unico - Tendo ciëncia de gue a imagem e/ou depoimento n&o têm fim lucrativo, o(a) 
CONTRATANTE renuncia a todo e gualguer tipo de retribuic&o pela autorizac&o de gue trata esta 
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| Clausula, a aual é feita em carater definitivo, independentemente do rompimento do vinculo da 
FACULDADE. 

CLAUSULA DÉCIMA — Do tratamento de dados pessoais 
  

A FACULDADE, em atencêo ao disposto nos artigos 4", inciso II, alinea “b", 7% e 11 da Lei Federal 
n? 13.709/2018 - Lei Geral de Protecêo de Dados, informa due coleta os dados do(a) 
CONTRATANTE necessêrios & execuc&o dos servicos educacionais e os utiliza para fins 

cadastrais e acadêmicos, para comunicacêo e para gestêao administrativa, fiscal, contabilistica, 
financeira, juridica e de cobrancas, sejam estas extrajudiciais ou judiciais. 

$ 1% - Os dados do(a) CONTRATANTE, de natureza cadastral e acadêmica, podem ser fornecidos 

a 6rg&os publicos, como Ministério da Educac&o — MEC, Conselho Estadual de Educacao — CEE e 
Tribunais conveniados, para cumprimento de exigências intrinsecas aos servicos prestados. 

$ 2% - Os dados do(a) CONTRATANTE, de natureza cadastral, acadêmica e financeira, tambêm 

poderêo ser fornecidos a autoridades permitidas por lei a reguisité-los; para o exercicio regular de 
direitos em processo judicial ou administrativo: e Hera a protec&o do crédito, inclusive guanto ao 
disposto na legislacêo pertinente. 

$ 3% - A FACULDADE poderé também fornecer os dados cadastrais coletados do(a) 
CONTRATANTE a fornecedores ou prestadores de servicos por aguela contratados, auando 

indispensêveis ao cumprimento das obrigacêes contratuais destes vinculadas as atividades 
administrativas e pedagégicas da instituic&o de ensino. 

$ 4% - Os dados cadastrais do(a) CONTRATANTE necessêrios para garantia da obtenc&o de 

segunda via documental serêo mantidos por prazo indeterminado, uma vez de guarda permanente, 

podendo os demais serem excluidos na forma e nos prazos definidos em regulamento interno. 

$ 5% - A FACULDADE também informa gue adota medidas de seguranca e protec&o dos dados 
coletados, bem como naêo fornece nenhum dado coletado a terceiros nao vinculados as atividades 
ague presta, ressalvadas as hipêteses excepcionadoras desta Clêausula. 

$ 6% - Ressalvadas as hipoteses legais e as previstas neste Contrato, a autorizac&o para gue 
terceiros tenham acesso as informacêes acadêmicas e/ou financeiras do(a) CONTRATANTE 
podera ser feita por instrumento publico ou particular com firma reconhecida. 

$ 7% - O(A) CONTRATANTE podera, mediante reguerimento escrito, solicitar o acesso aos dados 
pessoais de aue @ titular, a sua retificagao ou o seu apagamento; a limitac&o finalistica do 
tratamento; a portabilidade dos dados;, a retirada de consentimento em gualguer altura, sem 
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no cumprimento de obrigac&o legal ou no 
consentimento previamente dado; e manifestar oposic&o ao tratamento, perante a FACULDADE, 

due, salvo impedimento legal e/ou contratual, adotara medidas para salvaguardar estes direitos e 
providenciarê a confirmacao de existência ou o acesso: 

|- em formato simplificado, imediatamente; ou 
I1 - por meio de declaracêo clara e completa, gue indigue a origem dos dados, a inexistência de 

registro, os critêrios utilizados e a finalidade do tratamento, fornecida no prazo de até 15 (auinze) 

dias, contado da data do reguerimento, salvo se prazo diverso for fixado pela Autoridade Nacional 
competente. 

$ 8% - Nos termos do $ 4% do artigo 18 da Lei Federal n* 13.709/2018 - Lei Geral de Protec&o de 
Dados, em caso de impossibilidade de adoc&o imediata das providências de gue trata o par&grafo 
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anterior, a FACULDADE enviarê resposta em gue poder& comunicar due nêo é agente de, 

tratamento dos dados e indicar, sempre due possivel, guem o seja: ou indicar as raz6es de fato ou 

de direito gue impedem a adocêo imediata da providência. 

$ 9% - O reguerimento de matricula/ matricula subseguente e a adesêo/aceite das condic6es 
contratuais pelo(a) CONTRATANTE implicar&o a ciëncia ineguivoca das informacêes 

pontualmente prestadas nesta Clausula em destague e de aue eduivalem a 

autorizacêolconsentimento expressa(o) de coleta, armazenamento e tratamento de seus. 

respectivos dados pessoais, para as finalidades justificadas, das guais nao poderê alegar gualdguer 
espêcie de desconhecimento. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das disposicêes gerais 

$ 1% - A FACULDADE n&o se responsabilza por bens de gue seja o(a) CONTRATANTE 
proprietêrio(a) ou possuidor(a), cabendo a este(a) a respectiva guarda durante sua permanência 
na sede da instituicêo de ensino. 

$ 2% -A efetivacao da matricula implica o conhecimento do presente Contrato, bem como de todas 
as normas internas da FACULDADE e a sua conseguente adesêo. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Do foro 
  

Fica eleito o foro da Comarca de Sêo Bernardo do Campo - SP, para dirimir dguaisguer guestêes 
oriundas do presente Contrato. 

Este contrato estê registrado no 2% Oficial de Registro de Titulos e Documentos de Sao Bernardo 
do Campo, Rua Dom Luiz n* 406, sob n* 

v 

Sê0 Bernardo do Campo, 17 de dezembro de 2020. 

va 
PROF. DR: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor 

Aluno - aceitacao de forma eletrênica, em ambiente virtual 
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