
matrícula

série turno

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

1- QUALIFICAÇÃO
A pessoa �sica ou jurídica devidamente qualificada e iden�ficada nesse contrato, representada nesse ato por seu representante legal, doravante denominado de 
CONTRATANTE e a pessoa jurídica de direito privado CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA., sediada na Av. Tancredo Neves, n.º 274, Centro Empresarial 
Iguatemi, Bloco B, Térreo, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-020, CNPJ 04.651.066/0001-00, Inscrição Estadual Isenta, doravante denominada de 
CONTRATADA, representada nesse ato por seu representante legal, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir expressas:

2- OBJETO
2.1 Para facilitar a leitura desse CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO sempre que for referido o CONTRATANTE, esse poderá ser o BENEFICIÁRIO, caso 
existam as duas pessoas referidas;
2.2 A CONTRATADA ministrará aulas ao CONTRATANTE, de acordo com o curso contratado e registrado nesse CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO;
2.3 A descrição completa do Conteúdo Programá�co do curso está disponível para impressão em nosso site, www.realedados.com.br;
2.4 Responsabilidades da CONTRATADA:
2.4.1 A CONTRATADA se responsabiliza por ministrar o curso contratado, fornecendo o Material Didá�co em forma de livro, CD ou disponível para download através do 
site, com o Conteúdo Programá�co, Carga Horária e Horário definidos, no Local escolhido pelo CONTRATANTE;
2.5. Responsabilidades do CONTRATANTE: 
2.5.1 Comparecer a todas as aulas referentes ao curso contratado, segundo calendário estabelecido pela CONTRATADA, cumprindo o horário de início e final do curso, 
respeitando as regras de convivência com os outros alunos e observando os avisos de regras de u�lização dos laboratórios e dos equipamentos.

3- NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E DISCIPLINARES
3.1 INÍCIO DO CURSO
O Curso de Games e Programação Vitória Régia terá início no dia 05/08/2019, sua carga horária total será de 40h, com previsão de término até dezembro. O curso será 
ministrado de 15h ás 17h, todas as segundas-feiras, podendo haver dias, previamente avisados, em que a carga horária poderá ser estendida a fim de ser ajustada a 
carga horária total do curso com o cronograma da escola.
3.2 AULAS PERDIDAS/ REPOSIÇÃO DE AULAS
3.2.1 A CONTRATADA não se responsabiliza pelas faltas do CONTRATANTE às aulas e também não aceita atestado como jus�fica�va para aula de reposição; caso o 
CONTRATANTE deseje, poderá contratar reposição de aulas mediante o pagamento da taxa correspondente ao número de aulas desejadas. 
3.2.2 O pagamento deverá ser feito no momento do agendamento e o não comparecimento sem aviso prévio de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas implicará na 
perda do valor pago, sem direito a reembolso.
3.3 EXTINÇÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO
3.3.1 O CONTRATANTE poderá solicitar a rescisão do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO desde que o curso ainda não tenha iniciado. Caso a 
solicitação aconteça antes do prazo de data de matrícula do curso, a CONTRATADA res�tuirá, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de solicitação da 
desistência, os valores até então pagos pelo CONTRATANTE, aba�dos o custo de material didá�co, a taxa de matrícula e uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do curso.



3.3.2 O CONTRATANTE poderá solicitar a rescisão do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO, desde que tenha cursado menos de 50% (cinquenta 
por cento) da carga horária do curso. Nesta hipótese, a CONTRATADA não fará res�tuição de valores, mas emi�rá uma carta de crédito para ser u�lizada em outros 
cursos a serem contratados. Para efeitos dos cálculos do valor da carta de crédito será considerado o valor total do curso, aba�dos o custo de material didá�co, a taxa 
de matrícula e uma multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do curso.
 3.3.3 O cancelamento deverá ser requerido por escrito e entregue mediante protocolo na recepção da CONTRATADA, que tomará as providências junto ao financeiro 
para a devolução dos valores.
3.4 ABANDONO
3.4.1 A CONTRATADA não se responsabiliza pelo CONTRATANTE que abandonar o curso sem comunicado por escrito dentro dos prazos acima fixados. Ou seja, caso o 
CONTRATANTE deixe de frequentar as aulas sem efetuar o procedimento de TRANCAMENTO OU TRANSFERÊNCIA, essa ação será considerada um abandono de curso, 
não cabendo qualquer devolução de valores pagos ou a pagar, ou inclusão do CONTRATANTE em nova turma do curso contratado.
3.5 CERTIFICAÇÃO E FREQUÊNCIA 
3.5.1 Estará apto a receber o Cer�ficado de Conclusão o CONTRATANTE que cumprir frequência mínima de 80% (oitenta por cento) da carga horária do curso.
3.5 RETIRADA DE CERTIFICADO E 2ª VIA
3.5.1 Após o final do curso, caso não tenha par�cipado da aula de entrega dos Cer�ficados de Conclusão, este poderá ser re�rado na recepção da CONTRATADA no 
prazo máximo de 12 (doze meses) contados a par�r do término do curso. Após o prazo fixado o CONTRATANTE deverá requerer a 2ª via por escrito mediante protocolo 
na recepção da CONTRATADA e efetuar o pagamento da taxa correspondente. 

4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Como contraprestação pelos serviços a serem prestados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, nas condições e formas descritas nesse contrato:
4.1 Os valores, prazos e vencimentos das parcelas estão definidos a par�r da data da matrícula e não da data prevista de início do curso; 
4.2 A falta de pagamento da prestação até o seu vencimento implicará na aplicação de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da parcela, acrescida de 1% 
(hum por cento) ao mês a �tulo de juros (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor);
4.3 O CONTRATANTE reconhece que os valores das parcelas vencidas e não pagas cons�tuem dívida líquida, certa e exigível, podendo a CONTRATADA proceder à 
cobrança, inclusive através de execução judicial, acrescida de multa, juros, além das despesas com custas judiciais se for o caso;
4.4 Fica desde já autorizado pela CONTRATANTE que os �tulos decorrentes deste CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO emi�dos a favor da CONTRATADA 
poderão ser negociados com terceiros;
4.5 A CONTRATADA reserva-se o direito de suspender a prestação de serviço acordado neste CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO, caso alguma parcela 
permaneça com atraso de pagamento de mais de 30 (trinta) dias;
4.6 No preço ora pactuado não estão incluídos os serviços especiais de 2ª via do Cer�ficado, Trancamento e Transferência, valores esses que são divulgados no site e 
nos quadros de aviso nas instalações da CONTRATADA.

5- FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador para dirimir quaisquer dúvidas referentes a esse CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO.

Salvador,                de                                                de  20      .

CONTRATANTE

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

CONTRATADA


