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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 
 

TERMO DE INSCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA  

CURSO DE EXTENSÃO: MODA PET - CRIAÇÃO E DESENVOLVIM ENTO DE PRODUTOS PARA 
ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Curso ofertado na modalidade presencial 
 
 

ALUNO(A) : 

Nome:                 

CPF Nº:   RG Nº:     Data de Nascimento:  / /     

Endereço completo:                

Cidade:    Bairro:     CEP:   -    

Telefones de contato:  (  )    , (  )   , (  )        

E-mail: _              

 

PAGAMENTO EFETUADO POR PESSOA JURÍDICA/EMPRESA O PREENCHIMENTO DOS DADOS ABAIXO É 
OBRIGATÓRIO 

Razão Social:   
 

Nome fantasia:   
 

CNPJ:  Inscrição Municipal:  Inscrição Estadual:   
 

Endereço completo:   
 

Cidade:  Bairro:  CEP:  -    
 

Nome completo, e-mail e telefones de contato do responsável pelo pagamento na empresa: 

Nome:   
 

E-mail:   
 

Telefones de contato:  (  )  , (  )  , (  )    
 

CURSO: 
 

MODA PET - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PA RA ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Período de duração do curso: de 20/08/2019 a 22/10/2019 Carga horária: 22h30min 

- O curso pode ser confirmado ou cancelado até 2 dias antes da data prevista para o seu início, e na hipótese de 
cancelamento, a UCPel ressarcirá integralmente os valores pagos pelo(a) aluno(a). 

- As datas previstas para início e término do curso, indicadas acima, poderão ser alteradas pela UCPel, mediante 
comunicado ao(à) aluno(a). 

- As aulas e demais atividades serão ministradas nos locais e horários indicados no Portal da UCPel. 
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- 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) aluno(a), seja por insuficiência de nota/conceito ou de frequência. 

 
MATRÍCULA 

Matrícula presencial: comparecer na Central de Atendimento UCPel – Rua Gonçalves Chaves, 373 – Pelotas/RS, munido 
deste termo preenchido e assinado, bem como da documentação indicada no Portal UCPel. 

Matrícula por e-mail: envie este termo preenchido e assinado para o e-mail central@ucpel.edu.br (é necessário imprimir, 
assinar e escanear o arquivo), juntamente com a cópia da documentação indicada no Portal UCPel. 

- A vaga somente estará garantida após a conferência da documentação e confirmado o primeiro pagamento por parte do 
aluno, bemcomo o envio da confirmação de matrícula para o e-mail do(a) aluno(a), pela UCPel. 

 
PLANOS DE PAGAMENTO 

 

 
Tipo de Aluno 

Marcar 
com 

“ X ” 

 
Planos de pagamento 

Datas dos vencimentos 

1º pagamento ou 
pagamento único 

Demais 
pagamentos 

 

Alunos/Funcionários 
UCPel/HUSFP/RU/Lar da 
Criança S. L. Gonzaga 

 Pagamento único de R$ 420,00 Na inscrição = D + 3 .-.-.-. 

 
03 pagamentos de R$ 140,00 Na inscrição = D + 3 08/09/2019 e 

08/10/2019 
 

Egressos UCPel/Estudantes 
visitantes 

 Pagamento único de R$ 465,00 Na inscrição = D + 3 .-.-.-. 

 
03 pagamentos de R$ 155,00 Na inscrição = D + 3 08/09/2019 e 

08/10/2019 
 

 
Profissionais e outros 

 Pagamento único de R$ 525,00 Na inscrição = D + 3 .-.-.-. 

 
03 pagamentos de R$ 175,00 Na inscrição = D + 3 08/09/2019 e 

08/10/2019 

 
- Os valores acima indicados para os pagamentos a serem realizados pela Empresa responsável será representado por boleto(s) 
bancário(s) gerado(s)/expedido(s) pelo Financeiro da UCPel e/ou PagSeguro. Na hipótese do não recebimento do boleto até 
o último dia útil anterior ao vencimento, a empresa deverá entrar em contato com o Financeiro da UCPel 
(centralfinanceira@ucpel.edu.br) para a orientação de como obter a segunda via para pagamento. 

- 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. 

- A EMPRESA assume a responsabilidade de pagar, em favor do participante acima identificado, os valores estipulados no 
presente documento, que não contempla, portanto, quaisquer despesas extras, tais como: multa de cancelamento e taxas 
diversas. 

- Havendo atraso da EMPRESA por mais de 20 (vinte) dias em relação a quaisquer dos pagamentos por ela assumidos através 
deste documento, a UCPel reserva-se o direito de, independentemente de prévia notificação, rescindir, de pleno direito, o 
presente documento, sem que isso gere qualquer direito – ou expectativa de direito – de obter indenização a qualquer título (a 
exemplo, e não exaustivamente, por danos morais, materiais, lucros cessantes, perdas e danos ou outras). Nesse caso, os valores 
vencidos e vincendos previstos neste documento serão cobrados diretamente do participante beneficiado, independentemente 
de prévia notificação. 

 
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  

- O cancelamento deve ser requerido pelo(a) matriculado(a), presencialmente na Central de Atendimento da UCPel ou por e-
mail enviado a central@ucpel.edu.br, sendo nesse caso, necessário enviar cópia digitalizada da Carteira de Identidade/RG 
(frente e verso). 

- Aplicam-se a este documento, de forma subsidiária e no que couberem, as normas da UCPel, inclusive aquelas atinentes às 
condições de pagamento, aos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento e, nos termos da legislação vigente, à 
negativa de matrícula aos estudantes beneficiados com os pagamentos assumidos pela EMPRESA através deste documento 
em decorrência da existência de débitos pendentes de liquidação. 
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É eleito o Foro da Comarca de Pelotas/RS, para se dirimir eventuais dúvidas que surjam da interpretação/aplicação do 
presente documento. 

 
 

Pelotas, ....... de .............................................. de 2019. 
 
 
 
 
 
 

ALUNO(A) 
 Responsável pelo pagamento na Empresa 

Carimbo do CNPJ 
 


