
 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ    

Desenvolvendo com Educação 

 

MATRÍCULA DO ALUNO:  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU EM MODERNA ADVOCACIA TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA: TEORIA, PRÁTICA E INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS.  

 

Pelo presente instrumento e, na melhor forma de direito, de um lado, doravante denominado 

CONTRATADO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - IESRSA, 

com sede nesta cidade de Picos/PI, na BR - 316, KM 302,5, Bairro Altamira, inscrita no 

CGC/MF sob o 05.949.713/0001-10, neste ato representado por seu Diretor Geral, 

RAIMUNDO DE SÁ URTIGA FILHO, doravante designada apenas, 

INSTITUIÇÃO/CONTRATADA que também poderá ser representado por delegação do seu 

Diretor Geral, nos termos de Portaria específica, o aluno(a): ____________________________ 

que neste ato postula sua matrícula no curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Moderna Advocacia 

Trabalhista e Previdenciária: Teoria, Prática e Instrumentos Tecnológicos,  código de matrícula: 

____________ ,de nacionalidade brasileira, (a), natural de __________ nascido(a) aos 

___________, inscrito no CPF sob o __________ , portador(a) da cédula de identidade nº 

___________ , órgão emissor _______I ,residente 

__________________________________________, telefone __________, de ora em diante 

designado(a) ALUNO(A)/CONTRATANTE, com graduação em -------------------------------------

--------------------------------------- com telefone(s) de contato ________________ e-mail: 

__________________ ,têm entre si, justa e contratada, o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU EM MODERNA ADVOCACIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: TEORIA, 

PRÁTICA E INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO 

PRESENCIAL, nos termos da Resolução do CNE/CES n. 01 de 06/04/2018, que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1. O CONTRATANTE neste ato contrata junto ao CONTRATADO a prestação de serviços 

educacionais para oferta de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Moderna Advocacia Trabalhista e 

Previdenciária: Teoria, Prática e Instrumentos Tecnológicos, a ser oferecido pelo CONTRATADO na 

modalidade de Educação Presencial, conforme especificações de carga horária, pré-requisitos 

curriculares, certificação e demais condições internas constantes no presente contrato. 

1.1.1. O referido Curso será oferecido no município de Picos - PI, no Instituto de Educação Superior 

Raimundo Sá-IESRSA, tendo início no mês de agosto de 2020.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO 

2.1. É da inteira responsabilidade do CONTRATADO o planejamento e a prestação dos serviços de 

ensino, referentes à elaboração de calendário das aulas e das avaliações, fixação de carga horária, 

designação de professores, orientação e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, além de outras 

providências que as atividades docentes exigirem, obedecendo ao seu exclusivo critério, sem ingerência 

do (a) CONTRATANTE. 



2.2. As aulas serão ministradas com eventuais alterações conforme calendário do Curso, às sextas-feiras 

(noite) e sábados (manhã e tarde), com intervalo para almoço. Eventualmente, pequenas modificações nos 

horários serão possíveis, levando-se em conta o critério do professor para melhor andamento e 

rendimento de seu conteúdo. 

 

2.3. As avaliações ocorrerão no mesmo dia e horários acima mencionados, podendo, excepcionalmente, 

se dar em outro dia da semana, para melhor atender a necessidade do (a) CONTRATANTE, e a critério 

do CONTRATADO. 

2.4. O CONTRATADO obriga-se a repor aulas que não forem realizadas em razão de caso fortuito ou 

força maior, em dia e hora a ser por ele definido. 

2.5. O CONTRATADO fica desde já autorizado, sem qualquer ônus para si, ao uso da IMAGEM e SOM 

do (a) CONTRATANTE, visando à divulgação de programas, projetos e/ou resultados obtidos em 

avaliações, aulas, exames, e, ainda, a divulgação da eficácia dos conteúdos ou projetos pedagógicos 

existentes no CONTRATADO, inclusive, à veiculação de matérias publicitárias. 

2.6. O CONTRATADO se compromete a cumprir o conteúdo programado, com professores 

Especialistas, Mestres e/ou Doutores, nos termos da Resolução do CNE/CES n. 01 de 06/04/2018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATANTE 

 

3.1. O (A) CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências previstas neste contrato 

(especialmente, envio da documentação aqui relacionada, e pagamento das mensalidades escolares). No 

caso de não cumprimento das obrigações indicadas anteriormente, dentro dos prazos estabelecidos neste 

contrato, a sua matrícula poderá ser indeferida. 

3.2. O (A) CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento da primeira parcela do curso no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) mediante assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais. 

3.3. Como contraprestação pelos serviços ora contratados, o (a) CONTRATANTE pagará os valores 

estabelecidos nas Cláusulas Quarta e itens 4.1, 4.2 e 4.3, sob pena de, em caso de inadimplência, ter 

indeferida a participação no Curso. 

3.4. O (A) CONTRATANTE obriga-se a participar ativamente do programa de ensino, encontros 

presenciais e/ou telepresenciais, sendo desta forma, também, responsável para a consecução dos objetivos 

definidos neste Contrato. 

3.5. O não cumprimento pelo (a) CONTRATANTE das atividades programadas, ora contratadas, não o 

exime do pagamento, tendo em vista a disponibilidade do serviço colocado à sua disposição. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 

4.1. O valor total do curso é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a serem pagas pelo (a) CONTRATANTE em 

vinte (20) parcelas mensais e sucessivas de R$ 300,00 (trezentos reais) com vencimento a cada dia 30 

(trinta) do mês.  
 

4.2. No ato da matrícula, o (a) CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento da primeira parcela do 

curso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). As demais parcelas poderão ser através de cheques pré-

datados, ou via boleto bancário. 

 

4.3. Caso o (a) CONTRATANTE fique retido em algum módulo em virtude de frequência e/ou nota, lhe 

será permitido realizar atividades compensatórias determinadas pelo (a) professor (a) da disciplina para 

suprir a pendência acadêmica em questão, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 80,00 (oitenta reais) 

por módulo. 

 

4.4. O valor do Curso de pós-graduação não cobre material escolar, serviços gráficos solicitados, 

trabalhos domiciliares, viagens de estudos, provas especiais, provas substitutivas, planos de estudos, 

declarações, certificados de conclusão de Curso (2ª via), e emissão de documentos. 

 

4.5. O CONTRATADO cobrará taxas administrativas por unidade de documento, declaração ou serviço 

acadêmico disponíveis ao (à) CONTRATANTE. O referido valor será pago ao CONTRATADO antes 

da entrega da solicitação ao (à) CONTRATANTE, via boleto bancário autorizado do CONTRATADO.  

 

4.6. Todo documento, declaração ou serviço acadêmico, de que trata o item anterior, será fornecido 

apenas à alunos adimplentes, e devidamente matriculados (com este Contrato de Prestação de Serviços 

assinado em suas 2 vias, e com toda documentação necessária entregue ao CONTRATADO). 



 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DESCONTOS E DO PREÇO ESPECIAL 

 

5.1. A concessão do desconto somente será oferecida mediante apresentação da documentação 

comprobatória, sempre que exigida. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA MULTA 

 

6.1. O pagamento da parcela mensal efetuada após a data do vencimento acarretará em multa de 2% (dois 

por cento); juros moratórios de 4% (quatro por cento) ao mês, bem como correção pelo INPC sobre o 

valor da parcela inadimplida. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO 

 

7.1. Para a cobrança das parcelas vencidas e não pagas, o CONTRATADO poderá proceder por 

composição amigável ou litigiosa, pela via administrativa ou judicial, diretamente ou por intermédio de 

pessoa legalmente autorizada. 

7.2. Correrão por conta do (a) CONTRATANTE quaisquer despesas decorrentes de regularização de seu 

crédito junto aos órgãos competentes, inclusive honorários advocatícios, estipulados em 20%, ficando, 

desde já, plenamente ciente o (a) CONTRATANTE que o inadimplemento verificado na forma do art. 

6°, caput, parte final, da Lei 9.870/1999 poderá gerar a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, nos termos do item 7.4 deste Instrumento Contratual. 

7.3. De acordo com o art. 6° da Lei 9.870/1999, o (a) CONTRATANTE tem ciência neste ato que, em 

caso de inadimplência das parcelas ou qualquer obrigação de pagamento decorrente deste documento, por 

30 (trinta) dias ou mais, este fato será comunicado ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), legalmente 

existente para registro, após prévia comunicação ao (à) CONTRATANTE, sem prejuízo das 

providências, judiciais e extrajudiciais, cabíveis. 

7.4. Em caso de inadimplência das obrigações previstas neste contrato e a seu critério, poderá o 

CONTRATADO cancelar a bolsa e/ou desconto eventualmente concedidos e exigir o pagamento pelo 

CONTRATANTE do valor integral das mensalidades e dos débitos vencidos, por quaisquer das vias 

legais, conforme lhe faculta a lei. 

7.5. O CONTRATADO se reserva no direito de suspender as aulas de pós-graduação, se houver 50% de 

inadimplentes.  

 

CLÁUSULA OITAVA - TRANCAMENTO 

 
8.1. Para efetivar o trancamento do Curso, ora contratado, o (a) CONTRATANTE deverá pagar uma 

taxa de 50 % (cinquenta por cento) do curso contratado, e formalizar sua solicitação (de forma escrita) 

contendo as justificativas do pedido devidamente comprovadas, perante ao Núcleo de Atendimento ao 

Estudante – NAE do CONTRATADO, em até 30 dias antes da data de vencimento da parcela vincenda, 

a fim de que seja procedida a retirada do nome do(a) CONTRATANTE do cadastro bancário relacionado 

às parcelas futuras. 

8.1.1. Compete ao professor coordenador do curso decidir sobre o pedido de trancamento, de modo 

fundamentado, comunicando à Coordenação de Pós-graduação. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Qualquer alteração, modificação ou emenda a este contrato será válida e vinculante somente se feita 

por escrito e assinada pelas partes, ou por seus representantes. 

9.2. O (A) CONTRATANTE declara estar ciente que a validade legal deste curso está assegurada no 

artigo 44, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, n. 9394/1996, Resolução do CNE/CES 

n. 01/2018, e demais normas ora vigentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

10.1. Atribuindo-se ao presente contrato plena eficácia e força executiva extrajudicial, nos termos do 

artigo 784, III, do Código de Processo Civil, as partes elegem, em caso de controvérsia, o foro da 

Comarca de Picos – PI, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 



As Partes declaram que leram, entenderam e estão de acordo com todas as cláusulas e condições do 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, NA MODALIDADE 

DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL, o qual reflete todas as negociações entre elas mantidas, assinando-o 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas para que surta seus efeitos 

legais. 

 

 

Picos - PI,___de_____________de ________. 

 

 

_____________________________________________ 

 

CONTRATADO 

 

 

______________________________________________ 

ALUNO (A) / CONTRATANTE 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

__________________________________               _________________________________ 

Nome:                                                                       Nome: 

CPF:                                                                          CPF:  

 


