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UNIVERSIDADE  CATÓLICA  DE  PELOTAS 

PRÓ-REITORIA  ACADÊMICA 

COORDENAÇÃO  DE  EDUCAÇÃO  CONTINUADA 

 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REFORMA TRABALHISTA 

 

CONTRATADA: Universidade Católica de Pelotas – UCPel, instituição de ensino superior, mantida pela 

Associação Pelotense de Assistência e Cultura – APAC, representada neste ato pela Pró-Reitora Administrativa 

da UCPel , Administradora Ana Maria dos Santos Hackbart, com sede nesta cidade, na rua Félix da Cunha 412, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 92.238.914/0001-03, doravante designada apenas CONTRATADA. 

 

CONTRATANTE: 

Nome:  ________________________________________________________________________________ 

CPF Nº:__________________ RG Nº: ___________________ Data de Nascimento: ____/____/________  

Endereço completo: ______________________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________ Bairro: ______________________ CEP: __________ - ______  

Telefones de contato:  (____) ________________ , (____) ________________ , (____) ________________ 

Endereço eletrônico – E-mail: _____________________________________________________________ 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas têm entre si justa e contratada 

a prestação de serviços educacionais, nas seguintes cláusulas e condições: 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais referentes ao 

Curso de Extensão Universitária/Aperfeiçoamento/Capacitação: 

Curso: ATUALIZAÇÃO EM REFORMA TRABALHISTA Carga horária: 22 h 

Data inicial: 06/11/2018 Data final: 08/12/2018 

§ 1º - A CONTRATADA se reserva o direito de cancelar a turma deste curso, caso o número de alunos 

matriculados não atinja o mínimo necessário para alcançar o equilíbrio econômico-financeiro. Nesta hipótese, a 

CONTRATADA deverá ressarcir integralmente os valores pagos pelo(a) CONTRATANTE. 

§ 2º - As previsões para início e término do curso, indicadas na presente cláusula, poderão ser alteradas pela 

CONTRATADA mediante comunicado ao(à) CONTRATANTE. 

DA MATRÍCULA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CLÁUSULA SEGUNDA: A matrícula no Curso é considerada efetivada quando o(a) CONTRATANTE 

entregar o presente contrato assinado na Central de Atendimento da UCPel, à rua Gonçalves Chaves nº 373. No 

momento da entrega do presente contrato, o(a) CONTRATANTE adere a este, aceitando todos os seus termos e 

condições. 

Parágrafo Único - Ao efetivar a matrícula no presente Curso, o(a) CONTRATANTE assume o compromisso de 

realizar o pagamento dos serviços educacionais prestados, conforme descrito na CLÁUSULA QUARTA, estando 

apto(a) a realizar as atividades destinadas aos alunos desse Curso. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os serviços educacionais previstos neste contrato serão prestados pela 

CONTRATADA, em conformidade com a legislação de ensino, Regimento e Estatuto da UCPel e com os demais 

atos normativos e resoluções editadas pela CONTRATADA, sendo a Pró-Reitoria Acadêmica responsável pela 

decisão em casos omissos. 
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§ 1° - As aulas e demais atividades serão ministradas nos locais e horários indicados pela CONTRATADA. 

§ 2° - Não estão incluídos neste instrumento o fornecimento de quaisquer materiais ou serviços, os quais, caso 

venham a ser prestados ou fornecidos ao(à) CONTRATANTE, serão cobrados à parte. 

§ 3º - A UCPel não se obriga a reeditar cursos e/ou ofertar módulos ou disciplinas com o único propósito de 

atender a requerimento decorrente de quaisquer reprovações do(a) CONTRATANTE, seja por insuficiência de 

conceito ou de frequência. 

DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA QUARTA: O pagamento é obrigação do(a) CONTRATANTE, em retribuição à prestação dos 

serviços educacionais, correspondentes ao objeto do presente contrato, através de forma de pagamento abaixo 

assinalada pelo(a) CONTRATANTE: 

Marcar 

com X 
Formas de pagamento Valores Datas dos vencimentos 

 01pagamento de R$ 300,00 31/10/2018 - - - 

 01pagamento de R$ 380,00 31/10/2018 - - - 

 01pagamento de R$ 420,00 31/10/2018 - - - 

 02 pagamentos de R$ 150,00 31/10/2018 05/12/2018 - - 

 02 pagamentos de R$ 190,00 31/10/2018 05/12/2018 - - 

 02 pagamentos de R$ 210,00 31/10/2018 05/12/2018 - - 

§ 1° - O valor assinalado pelo(a) CONTRATANTE será representado por boleto(s) bancário(s) expedido(s) pela 

Seção Financeira da CONTRATADA, o qual será enviado ao(à) CONTRATANTE para pagamento, no endereço 

constante no preâmbulo deste contrato. Em caso de mudança de endereço, obriga-se o(a) CONTRATANTE a 

comunicá-lo à CONTRATADA. Na hipótese do não recebimento do boleto até o último dia útil anterior ao 

vencimento, deverá o(a) CONTRATANTE entrar em contato com a Central Financeira da CONTRATADA para 

a orientação de como obter a segunda via para pagamento. 

§ 2° - Fica facultado à CONTRATADA emitir contra o(a) CONTRATANTE duplicata de prestação de serviços e 

efetuar a respectiva cobrança por intermédio de instituições financeiras.  

CLÁUSULA QUINTA: O não comparecimento do(a) CONTRATANTE às atividades de ensino prestadas 

pela CONTRATADA, não exime o pagamento do valor de que trata a CLÁUSULA QUARTA, tendo em 

vista a disponibilidade do serviço e a garantia da vaga. 

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de inadimplemento, sobre o valor não pago, incidirá uma multa moratória no 

valor de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, com 

base na variação do IGP-M/FGV, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.  

Parágrafo Único - Havendo inadimplência, a CONTRATADA poderá encaminhar o nome do(a) 

CONTRATANTE para cadastro nos órgãos de proteção ao crédito bem como autorizar que a instituição bancária 

encarregada da cobrança leve a protesto o título de crédito correspondente ao pagamento inadimplido, 

obedecidas as determinações legais. 

DA DESISTÊNCIA DE VAGA 

CLÁUSULA SÉTIMA: A DESISTÊNCIA DE VAGA do curso ocorre quando o(a) CONTRATANTE manifesta 

a sua vontade mediante abertura de processo específico junto a Central de Atendimento da UCPel, antes do 

efetivo início das aulas e/ou deixar de entregar o presente contrato assinado, antes do início das aulas. 

DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

CLÁUSULA OITAVA: O CANCELAMENTO DE MATRÍCULA ocorre quando o(a) CONTRATANTE 

manifesta a sua vontade mediante abertura de processo específico junto a Central de Atendimento da UCPel, 

após o efetivo início das aulas, não confere direito à restituição de valores pagos nem isenção dos valores 

vencidos, e, quando houver parcelamento, obriga-se o(a) CONTRATANTE ao pagamento de taxa administrativa 

equivalente a 20% do valor das parcelas vincendas do curso. 
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DA AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA fica autorizada, sem quaisquer ônus, a utilizar-se da imagem do(a) 

CONTRATANTE para fins exclusivos de divulgação institucional e de suas atividades correlatas, podendo para 

tanto, reproduzi-la ou divulgá-la em todos os meios de comunicação pública ou privada, principalmente na 

internet e jornais. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA DEZ: O fato de uma das partes deixar de exercer qualquer dos direitos que a legislação e o 

presente contrato lhe assegurem, bem como a tolerância de uma parte a eventuais infrações da outra parte, 

quanto às condições estipuladas no presente instrumento, não serão considerados precedentes, novação ou 

renúncia da parte inocente a qualquer dos seus direitos ou a prerrogativa de exercê-los quando julgar 

conveniente. 

§1° - As partes atribuem ao presente contrato plena eficácia, comprometendo-se a segui-lo e obedecê-lo como se 

encontra redigido, valendo como título executivo, nos termos do art. 585, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

§ 2° - Para dirimir questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Pelotas/RS, em detrimento 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja facultado à CONTRATADA, nas ações de cobrança, optar pelo 

Foro do domicílio do(a) CONTRATANTE. 

E, por declararem os contratantes que conhecem e concordam com todas as cláusulas do presente 

contrato, firmam o instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas 

abaixo assinadas, para que se produza os efeitos legais. 

 

Pelotas, _____ de ______________________ de 2018. 

   

CONTRATANTE  ADM. ANA MARIA DOS SANTOS HACKBART 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome:_______________________________ 

CPF: ________________________________  

Nome:_______________________________ 

CPF: ________________________________ 

 


