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R.A. ______________________ 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EAD 

PERÍODO LETIVO – ______ SEMESTRE DE 20__ 

CURSO DE _________. 

 
 Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS, de um lado a ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC, mantenedora da UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA - UNOESTE, instituição sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 44.860.740/000l-73, com sede nesta cidade de Presidente Prudente, SP., na Rua José 
Bongiovani, nº 700, neste ato representada por sua diretora-geral, doravante denominada 
CONTRATADA e de outro, o aluno (a) ao final qualificado (a) e/ou seu representante legal, 
doravante denominado (a) CONTRATANTE, têm justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA 1ª. O presente contrato é celebrado nos moldes dos artigos 205, 206, 207 e 209 da 
Constituição Federal e 43 e seguintes, da Lei 9.394/96 - LDB, sendo certo que esta proposta de 
contrato, o número de vagas e os valores avençados foram previamente comunicados ao 
CONTRATANTE, mediante informações constantes de Editais afixados em local visível e de 
fácil acesso na Sede, Polos de Apoio Presencial e no sítio de internet (www.unoeste.br/ead) da 
CONTRATADA, nos termos das leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 9.870, de 23 de 
novembro de 1999. 
 
CLÁUSULA 2ª. A CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE serviços 
educacionais de graduação na modalidade de Educação a Distância - EAD exclusivamente 
referentes à carga horária constante da Grade Curricular do curso acima mencionado, a se 
desenvolver de acordo com o Calendário Escolar relativo ao _______ SEMESTRE de 20__, 
disponível na Sede, Polos de Apoio Presencial e no sítio de internet. 
 
CLÁUSULA 3ª. Este contrato é celebrado em consonância com a legislação especial vigente 
em matéria de encargos educacionais e as assinaturas das partes ratificam e homologam os 
valores das tabelas publicadas e aprovadas pelo Conselho Universitário da UNOESTE. 
 
CLÁUSULA 4ª. As aulas serão ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e as 
atividades presenciais serão realizadas nos Polos de Apoio Presencial, credenciados pela 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo 1º.  É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a orientação técnico-
pedagógica do curso; definição de metodologias; contratação de professores; organização de 
turmas e encontros presenciais; elaboração do projeto pedagógico; orientação didático-
pedagógica, além de outras atividades educacionais necessárias. 
 
Parágrafo 2º.  Na realização da matrícula o CONTRATANTE será direcionado a um Polo de 
Apoio Presencial devidamente credenciado e de sua escolha. 
 
Parágrafo 3º. O CONTRATANTE desde já tem ciência e concordância que o Polo de Apoio 
Presencial é parceiro da CONTRATADA na prestação de serviços educacionais ao aluno, 
sendo assim, este não é autorizado para recebimento de valores. 
 

CLÁUSULA 5ª. A matrícula somente ocorrerá após o preenchimento e deferimento do 
“REQUERIMENTO DE MATRÍCULA”, constante de formulário fornecido pela 
CONTRATADA e que, desde já, fica fazendo parte integrante do presente instrumento. 
 

Parágrafo 1º. O requerimento de matrícula somente será encaminhado para exame e 
deferimento pelo diretor ou responsável pela Secretaria após certificação pela Tesouraria de 
que o CONTRATANTE esteja quite com as suas obrigações financeiras decorrentes de 
prestações anteriores, assim como aquelas previstas para o ato da matrícula. 
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Parágrafo 2º. O PRESENTE CONTRATO SOMENTE TERÁ EFICÁCIA COM O 
DEFERIMENTO EXPRESSO DO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, PREVISTO NO 
PARÁGRAFO ANTERIOR. 
 
CLÁUSULA 6ª. Quando se tratar de aluno(a) “veterano(a)”, assim entendido(a) aquele que 
já esteve matriculado(a) no mesmo curso em semestre  anterior, A MATRICULA SERÁ 
ACEITA EM CARÁTER CONDICIONAL E SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS A 
CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PENDÊNCIA QUE IMPEÇA A 
RENOVAÇÃO DO ATO PARA O NOVO PERÍODO LETIVO. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de pendência acadêmica e/ou financeira que 
impeça o(a) aluno(a) de se matricular no novo período letivo, a renovação da matrícula não se 
concretizará e o valor pago pelo(a) CONTRATANTE poderá, à sua escolha, lhe ser devolvido 
e/ou aproveitado para pagamento (total ou parcial) da(s) parcela(s) da semestralidade 
pertinente ao período letivo que o(a) aluno(a) tiver que cursar novamente (em caso de 
reprovação), para pagamento do valor da(s) disciplina(s) que tiver que cursar em regime de 
dependência, ou, poderá ser aproveitado para o pagamento da pendência financeira junto à 
tesouraria da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA 7ª. O presente contrato ficará à disposição também no site da CONTRATADA 

(www.unoeste.br/ead). 
 

Parágrafo único. A MATRÍCULA DO ALUNO QUE TIVER O CONTRATO EMITIDO VIA 

INTERNET FICA CONDICIONADA AINDA AO DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO 

DE MATRÍCULA, CONFORME CLÁUSULAS 5ª E 6ª. 
 

CLÁUSULA 8ª. Compete exclusivamente à CONTRATADA a orientação técnica da prestação 

dos serviços educacionais contratados, referentes à designação de data e local das provas de 

aproveitamento, fixação de carga horária, indicação de professores, orientação didático-

pedagógica, além de outras providências que as atividades docentes exigirem. 

 

CLÁUSULA 9ª. Ao firmar o presente, o(a) CONTRATANTE submete-se ao Regimento Geral 

da UNOESTE, Regulamento da EAD, demais normas e determinações emanadas da 

CONTRATADA e ao Calendário Escolar aprovado para este período letivo (mês)___ a 

(mês)_______, todos à disposição do(a) CONTRATANTE na Sede e Polos de Apoio 

Presencial; submete-se, outrossim, às cláusulas deste Contrato, às demais obrigações 

constantes na legislação aplicável, e ainda às determinações emanadas de outras fontes legais, 

desde que regulem, supletivamente a matéria. 

 

CLÁUSULA 10ª. O CONTRATANTE DECLARA, NESTE ATO, PLENA CIÊNCIA DE QUE 

A PARTICIPAÇÃO NO ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE 

ESTUDANTES É OBRIGATÓRIO PARA OS ALUNOS SELECIONADOS E CONDIÇÃO 

INDISPENSÁVEL PARA A EMISSÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR E DO DIPLOMA. 

 

CLÁUSULA 11ª. O(A) CONTRATANTE paga, neste ato, pela efetivação da matrícula, a 

importância de R$ _____ (________________), referente ao valor da 1ª. (primeira) parcela do 

______ semestre escolar de 20__, restando ainda outras 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 

________ (_________________), a serem pagas nos meses subseqüentes, totalizando seis 

prestações ((mês) ____ a (mês) _______/20__).  
 

Parágrafo 1º - Em caso do pagamento da matrícula até o dia __ (___) de _____, o valor será 

reduzido, a título de desconto especial, para R$ ______ (__________________); 
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Parágrafo 2º - PARA A MATRÍCULA QUITADA A PARTIR DO DIA __ DE ___, SERÁ 

COBRADO O VALOR CHEIO DESCRITO NO CAPUT, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% 

(DOIS POR CENTO) SOBRE O MESMO E JUROS DE MORA DE 0,07% AO DIA. 
 

Parágrafo 3º - ÀS DEMAIS MENSALIDADES O(A) CONTRATANTE SE OBRIGA A 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS, NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

CREDENCIADAS, OU NA TESOURARIA DA INSTITUIÇÃO, ATÉ O DIA __ (________) 

DO MÊS CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE 

MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR VENCIDO, SEM PREJUÍZO 

DOS JUROS DE MORA 0,07% AO DIA.  
 

Parágrafo 4º - em caso de pagamento efetuado até o dia __ (____), do mês correspondente ao 

vencimento, o valor da mensalidade será reduzido a título de desconto especial para R$ ____ 

(_______); 
 

Parágrafo 5º- O(A) CONTRATANTE QUE TENHA OBTIDO BOLSA PARCIAL DA 

CONTRATADA TERÁ O DESCONTO REFERENTE À BOLSA CALCULADO SOBRE O 

VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE, PREVISTO NO CAPUT DA CLÁUSULA 11ª, 

DEVENDO PAGAR A MENSALIDADE ATÉ O DIA __ (_______), DE CADA MÊS 

RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SOB PENA DE PERDER O DESCONTO 

CONCEDIDO A TÍTULO DE BOLSA E DE SUJEITAR-SE ÀS PENALIDADES 

PREVISTAS NO § 3º DA PRESENTE CLÁUSULA. 
 

Parágrafo 6º - Caso ocorra alguma alteração de cunho monetário, mediante processo 

inflacionário que implique em comprovada variação de custos da Universidade, os valores das 

parcelas da semestralidade serão revistos, de modo a manter o equilíbrio da equação 

econômico-financeira resultante do presente contrato. 

 

CLÁUSULA 12ª. O(a) CONTRATANTE deverá manter sob sua guarda os comprovantes de 

pagamento das parcelas, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir em relação ao 

pagamento efetuado, exibindo-os à CONTRATADA quando solicitado. 
 

Parágrafo único – A política de descontos sobre o valor das mensalidades, estabelecida na 

cláusula 11ª, § 1º, bem como outros programas de estimulo à adimplência, ou para pagamento 

antecipado de mensalidades, que vierem a ser criados, poderão ser revistos ou descontinuados a 

partir do semestre seguinte àquele em que tiverem sido instituídos, a critério exclusivo da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 13ª. OS VALORES PAGOS, RELATIVOS À PRIMEIRA PARCELA DO PERÍODO 

LETIVO (SEMESTRE) E ÀS SUBSEQUENTES, NÃO SERÃO OBJETO DE COMPENSAÇÃO 

OU RESTITUIÇÃO SOB NENHUM PRETEXTO, POR INTEGRAREM OS CUSTOS 

OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS, salvo as exceções previstas no 

Edital do Processo Seletivo ao qual se submeteu o aluno no momento do ingresso, para os 

ingressantes por meio de processo seletivo e, previsão contida na cláusula 6ª, parágrafo único. 

 

CLÁUSULA 14ª. Os valores da contraprestação previstos neste contrato incluem 

exclusivamente a prestação dos serviços decorrentes da carga horária das grades curriculares. 

 

CLÁUSULA 15ª. Os valores de contraprestação por outras atividades, tais como recuperação, 

reforço, pastas de estágio, dependência, reciclagem, prova substitutiva, trabalhos de Conclusão 
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de Curso-TCC, adaptação, requerimentos, declarações, etc., bem como material de uso didático 

de qualquer natureza, serão fixados, quando for o caso, pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 16ª. É devido o pagamento do valor integral de cada semestralidade, 

independente do fato de o(a) aluno(a) ter sido dispensado de cursar alguma disciplina, ou de 

cumprir alguma atividade prevista no currículo do curso do respectivo período, por ser regime 

seriado e não por disciplina, ressalvadas as hipóteses de concessão de bolsa de estudo ou 

desconto, a exclusivo critério da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 17ª. São obrigações do CONTRATANTE: (I) possuir equipamentos e softwares, 

seguindo os requisitos mínimos exigidos, elencados no site da UNOESTE, com acesso internet e 

ter um e-mail e um telefone para contato; (II) responder, no prazo estabelecido, todas as 

mensagens recebidas; (III) manter seus dados cadastrais atualizados, com informações 

verídicas, bem como zelar pela confidencialidade de sua senha e login; (IV) fazer uso do 

material do serviço educacional exclusivamente em âmbito privado, não o reproduzindo sob 

qualquer forma, sob a pena de responder civil e criminalmente, nos termos da Lei nº 9.610 de 

19 de fevereiro de 1998, por violação de propriedade intelectual; (V) seguir os padrões de 

conduta estabelecidos e vigentes, quando na internet, abstendo-se de: (a) violar a privacidade 

de outros usuários; (b) permitir que outras pessoas utilizem seu acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem; (c) utilizar qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança do 

ambiente virtual de aprendizagem e de sites relacionados; (d) agir conscientemente para 

destruir arquivos ou programas do ambiente virtual e de sites relacionados; (e) utilizar os 

nomes e e-mails dos participantes do serviço educacional para fins comerciais; (f) enviar 

mensagens que possam ser consideradas obscenas e fora dos padrões éticos e de bons 

costumes; (VI) cursar o serviço educacional escolhido cumprindo todas as exigências; (VII) 

pagar pontualmente os valores acordado; (VIII) responsabilizar-se pelas despesas com 

aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento de atividades de estágio e aulas 

práticas, tais como luvas, gorros, aventais, equipamentos individuais e materiais descartáveis. 

 

CLÁUSULA 18ª. O NÃO COMPARECIMENTO DO (DA) CONTRATANTE ÀS 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NÃO O EXIME DOS 

PAGAMENTOS AQUI AJUSTADOS, TENDO EM VISTA O FATO DE QUE O SERVIÇO 

FOI COLOCADO À SUA DISPOSIÇÃO. 
 

Parágrafo 1º. A SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO SÓ OCORRERÁ 

POR EXPRESSA E ESCRITA COMUNICAÇÃO, COM ANTECEDÊNCIA DE 30 

(TRINTA) DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONTRATANTE. 
 

Parágrafo 2º. Em caso de inadimplemento a CONTRATADA poderá optar: 
 

I - Pela rescisão contratual, independente da exigibilidade do débito vencido e do devido no 

mês da efetivação. 

II - PELA EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO, DESDE JÁ AUTORIZADA, PELO 

VALOR DA(S) PARCELA(S) VENCIDA(S) ACRESCIDA(S) DA MULTA DE ATÉ 2% 

(DOIS POR CENTO), DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA CLÁUSULA 11ª, § 3º, NA 

FORMA DO CAPÍTULO III DA LEI UNIFORME, APROVADA PELO DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 54/64, ARTS. 21 E SEGUINTES, CONFORME PREVISÃO DO 

ARTIGO 7º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

 

CLÁUSULA 19ª. O CONTRATANTE SE DECLARA CIENTE DE QUE EM CASO DE 

INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS, OU QUALQUER OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO 

DECORRENTE DESSE CONTRATO, POR 30 (TRINTA) DIAS OU MAIS, SERÁ O FATO 

COMUNICADO AO CADASTRO DE CONSUMIDOR LEGALMENTE EXISTENTE, PARA 
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REGISTRO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 43 DA LEI 8.078/ 

1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 

 

CLÁUSULA 20ª. O presente contrato tem prazo determinado, vigorando desde sua assinatura 

até o final do semestre letivo, podendo, contudo, ser rescindido antecipadamente nas seguintes 

hipóteses: 
 

a) Pelo aluno e/ou responsável: 

I - Por desistência formal 

II - Por transferência formal 

III – Por trancamento 
 

b) Pela escola: 

I - Pelo desligamento nos termos do Regimento Escolar 

II - Por rescisão na forma da cláusula 18ª,§2º, I. 
 

Parágrafo único - Em todos os casos fica o CONTRATANTE obrigado a pagar o valor da 

parcela do mês em que ocorrer o evento, além de outros débitos eventualmente existentes.  

 

CLÁUSULA 21ª. O CONTRATANTE EM DÉBITO COM A TESOURARIA DA 

CONTRATADA, RELATIVO ÀS MENSALIDADES ESCOLARES, NÃO TERÁ DIREITO À 

MATRÍCULA PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE AO DA INADIMPLÊNCIA, 

INDEPENDENTEMENTE DE ESTAR OU NÃO A CONTRATADA PLEITEANDO A SUA 

COBRANÇA EM JUÍZO. 
 

Parágrafo 1º. A quitação em virtude de pagamento de mensalidades ou quaisquer outros 

encargos escolares, por meio de cheques, de emissão do CONTRATANTE ou de terceiros, 

ficará condicionada à sua efetiva liquidação bancária ou junto à Tesouraria da 

CONTRATADA.  
 

Parágrafo 2º. A impossibilidade de compensação de cheque, relativo ao pagamento de 

matrícula, acarretará o cancelamento desta, a qual será tida como inexistente. 
   

Parágrafo 3º. Na hipótese de inadimplência, o CONTRATANTE poderá ter rescindido o 

presente contrato, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, 

por força do artigo 475 do Novo Código Civil. 

 

CLÁUSULA 22ª. O aluno que requerer o trancamento de matrícula deverá manifestar seu 

desejo expresso, por prazo certo e através de requerimento no espaço informações acadêmicas 

do aluno, disponível do site da UNOESTE (www.unoeste.br/ead), oportunidade em que fará a 

prova de estar em dia com o pagamento das mensalidades escolares, inclusive com a parcela 

vencida no mês do requerimento, tudo conforme cláusula 19ª. 
 

Parágrafo único. Na hipótese do trancamento de matrícula, nos termos do Regimento Interno 

da CONTRATADA, tem o CONTRATANTE a faculdade de conservar sua vaga, desde que 

efetue o pagamento das parcelas vincendas, dentro do prazo, até o final do período letivo. 

 

CLÁUSULA 23ª. O(a) CONTRATANTE se obriga a retirar os boletos de pagamento de 

mensalidades na Sede, Polos de Apoio Presencial, ou no sítio da CONTRATADA na internet 

(www.unoeste.br/ead). 

 

http://www.eadunoeste.com.br/
http://www.eadunoeste.com.br/
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CLÁUSULA 24ª. A CONTRATADA participa do Programa de Crédito Educativo do Ministério da 

Educação, devendo o(a) aluno(a), quando inscrito no programa, quitar regularmente suas 

prestações até a aprovação e liberação do mesmo. 

 

CLÁUSULA 25ª. O CONTRATANTE declara que recebeu sua senha de acesso ao Ambiente 

Virtual de Aprendizagem bem como demais serviços na internet disponíveis pela 

CONTRATADA, sendo essa sigilosa, pessoal e intransferível além de responsabilizar-se pelo 

seu uso de forma adequada. 

 

CLÁUSULA 26ª. O CONTRATANTE, assim como seus pais ou responsáveis legais, poderão 

ter acesso às informações relativas à frequência e rendimento, bem como sobre a execução da 

proposta pedagógica, através de consulta ao sítio da instituição CONTRATADA na internet 

(www.unoeste.br/ead), bastando, para tanto, a retirada de senha junto à secretaria do curso.  

 

CLÁUSULA 27ª. TAMBÉM ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO, NA QUALIDADE 

DE CONTRATANTE, INTERVENIENTE GARANTIDOR E FIADOR, O PAI OU 

RESPONSÁVEL PELO ALUNO CONTRATANTE, AO FINAL QUALIFICADO, O QUAL 

ASSUME SOLIDARIAMENTE A RESPONSABILIDADE PELO TOTAL CUMPRIMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES AQUI DISPOSTAS, COM RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM 

NOS TERMOS DO art. 828 incisos I e II do CÓDIGO CIVIL. 

 

CLÁUSULA 28ª. O ALUNO DECLARA NESTE ATO QUE O ACEITE ELETRÔNICO AO 

PRESENTE CONTRATO, BEM COMO AO CONTRATO ORIGINÁRIO, REPRESENTA A 

SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE SOBRE A ADESÃO AO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E ADITIVOS, 

VALENDO PARA FINS DE SUA SUBSCRIÇÃO. 

 

CLÁUSULA 29ª. Para dirimir questões oriundas deste contrato, elegem as partes o Foro da 

Comarca de Presidente Prudente-SP, com exclusão de qualquer outro. 
 

 

 

 

 

 

http://www.eadunoeste.com.br/
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QUALIFICAÇÃO DO PAI OU RESPONSÁVEL  

 

Nome:_________________________________________________________ 

Nacionalidade:___________________ Estado Civil:_____________________ 

Profissão:_________________RG: ______________CPF:________________ 

Endereço residencial (rua, av, etc) _________________________________________ 

_______________________________ nº________ complemento__________ 

Cidade:_______________________ UF:__________CEP:________________ 

Telefone:_______________________________________________________ 

Endereço comercial (rua, av, etc) ________________________________ nº________ 

complemento__________Cidade:______________________ UF:_______CEP:_____________ 

 

QUALIFICAÇÃO DO ALUNO 

 

Nome:_________________________________________________________ 

Nacionalidade:___________________ Estado Civil:_____________________ 

Data de Nascimento: _________________________________________ 

Profissão:_________________RG: ______________CPF:________________ 

Endereço residencial (rua, av, etc) ___________________________________ nº________ 

complemento__________Cidade:________________ UF:__________CEP:________________ 

Telefone:_______________________________________________ 

Endereço comercial (rua, av, etc) ________________________________ nº________ 

complemento_________Cidade:________________ UF:__________CEP:_______________ 

 

 

 

 


