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CONTRATO DE PRESTAçÃO OE SERVIçOS EDUCA

CURSOS PELO SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL DE

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUGACIONAIS, que entre si celebram, de um lado, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONORINA
S/S LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Avenida Duque de Caxias, no 1290, Jardim
Nova Londres, na Cidade de Londrina/PR, CEP 86.010-190, inscrita no CNPJ/MF sob no 04.002.24610001-53,
entidade mantenedora do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA (INESUL), neste alo
representado por sua Diretora Gêral VERG|NIA APARECIDA MARIANI, brasileira, viuva, professora,
portadora da Cédula de ldentidade com Registro Geral sob n" 677.613/SSP-Pr, inscrita no Cadastro dê
Pessoa Física no 619-600.049-72 residente e domiciliada nesta cidade de Londrina/PR, neste ato denominado
CONTRATADO, e do outro lado o(a) aluno(a) ou seu representante designado e nomeado no
REQUERIMENTO DE MATRICULA, denominado(â) de CONTRATANTE, têm entre si justâ e acertada a
prestaÇão de serviços educacionais pelo sistema presencial dê Cursos de Graduação, nos termos e cláusulas
a seguir elencados:

CúUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais, pelo
CONTRATADO, durante à Graduação (respeitando às condiçóes contratuais de rematrícula), ao (à)
beneficiário (a) identificado (a) no REQUERIMENTO DE MATRICULA, regularmente matriculado(a) e
ministrados pelo CONTRATADO conforme escolha do(a) aluno(a), quando da lnscrição no Processo Sêletivo
e, quê tenha efetuado sua adesão a este instrumento na forma estipulada nas Cláusulas do presente pacto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Diploma do curso será expedido de acordo com as normas, regulamentações e
procedimentos determinados pelo MEC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar a matrícula, respeitadas as condições de ingresso e seleção
constante do Edital de Vestibular, perante o CONTRATADO o(a) aluno(a), beneÍiciário (a) dos serviços
educacionais, em turma Íegular de qualquer dos Cursos de Graduação, ministradas pelo CONTRATADO,
deverá ser mediante o preenchimento e a assinatura do REQUERIÍIiENTO DE MATRÍCULA e demais
documentos que o acompanham, no site do INESUL, e o pagamento da 1' (primeira) parcela do módulo
correspondentê, fixada pelo CONTRATADO, o (a) aluno (a) e, quando for o caso, a pessoa indicada como
responsável, de agora em diante denominado(s) simplesmente CqNTRATANTES(S), ADERE(M) ao presente
contrato, aceitando todos os seus termos e condiçôes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO obriga-se a ministrar, por meio de sua mantida, o ensino superior
através de aulas e demais atividãdes escolarês, devêndo o projeto pedagógico de cada curso, o plano de
estudos, programas, currículos e calendário escolar estarem em conformidade com o disposto na legislação
em vigor, e de acordo com seu planejamento escolar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O(S) CONTRATANTE(S) obriga(m)-se a cumprir o calendário escotar e os
horários estabelecidos pelo CONTRATADO, assumindo total responsabilidade pelas consequências advindas
da não observância destes, bem como reconhece a inteira competência e responsabilidade do
CONTRATADO na formação e implementação das experiências de ensino-aprendizagem e de suas
condições e critérios de avaliação, como também as reconhece no tocante à esfera administrativa, sem ".
prejuízo de sua participação em nível de representaçáo discêntejunto aos Conselhos da mesma.
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penÁCR.efO SEGUNDO: As aulas seráo ministradas nas salas de aula, em locais que o
CONTRATADO indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica que se fizerem
necessárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A orientaÉo técnica e planejamento sobre a prestação dos serviços educacionais
relacionados com a designação de datas para as provas de aproveitamento, fixação de currículos,
respectivas disciplinas e cargas horárias, indicaçáo e designação de professores, oÍientaçáo didático-
pedagógica, além de outras providências que as atividades escolares êxigirem, são de inteira
responsabilidade do CONTRATADO e obedeceráo a seu exclusivo critério, na forma do Regimento Geral,
sem qualquer tipo de ingerência do(s) CONTRATANTE(S).

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é celebrado por força dos artigos 1o, inciso lV, 50, inciso ll,
206,2O7 e 209 da Constituição Federal, Lei no 8.078, de 1í dê setembro de í.990 (Código de Defesa do
Consumidor); Lei no 9.870, de 23 de novembro dê 1.999, alterada pela Medida Provisória no 2.173-24, de 23
de agosto de 2.001; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códígo Civil); Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1.996 (Lei de Direhizes e Bases da Educação Nacional), Lei n' 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), além de outros diplomas e dispositivos legais que regulamentam a matéria.

PARÁGRAFO ÚtttCO: O valor pecuniário estabelecido no REQUERIMENTO DE MATRÍCULA e de sua
renovação representa a necessidade mínima e indispensável à manutençâo do equilíbrio econômico e
financeiro do CONTRATADO.

CúUSULA QUARTA: Ao firmar o presente instrumento, o(s) CoNTRATANTE(S) submete(m)-se ao
Regimento Geral, Editais, Portarias, Resoluções dos Orgãos Colegiados Superiores, Atos Executivos e
normas gerais administrativas do CONTRATADO, além das disposições constantes na legislação
educacional vigênte e demais normas emanadas de outras fontes legais, desde que regulem supletivamente
a matéria, que ficam fazendo partes integrantes deste conÍato, para todos os efeitos.

CúUSULA QUINTA: A celebraçáo formal do ato de matrícula se procede pelo preenchimento e assinatura
de formulário próprio denominado REQUERIMENTO DE MATRÍCULÂ, disponibilizado pelo CONTRATADO
em sua Sede, que desde já integra este contralo para todos os efeitos, pela aprêsentação dos demais
documentos que a acompanham além do pagamento da 1a (primeira) parcela do módulo correspondente, o
qual somente será consíderada efetivada após o seu deferimento pelo CONTRATADO.

PARÁGRAFO PR|MEIRO: O REQUERIIUIENTO DE ||,ATRíCULA, assinado em 02 (duas) vias pelo(s)
CONTRATANTE(S) e por seu responsável, quando for o caso, configura sua adesão ao presente contrato
padrão e a sua aceitação aos seus termos e condições, o qual se encontra devidamente registrado no
Cartório de Títulos e Documentos do 1o Ofício de Londrina/PR, conforme anotação ao final deste, cujo teor
está disponível no endereço eletrônico do CONTRATADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O REQUERIMENTO DE MATRíCULA conterá, dentre outras informações, a
especificação do curso de graduação, o nível pedagógico que o(a) Aluno(a) se enquadra no Curso escolhido
por este quando do Processo Seletivo, bem como os valores contratados

PARÁGRAFO TERCEIRO: A 1a (primeira) via do REQUERIMENTO DE MATRíCULA fica em poder do(s)
CONTRATANTE(S) e a 2â (segunda) via em poder do CONTRATADO, como comprovante para as partes.

CLÁUSULA SEXTA: A cada módulo o(s) CONTRATANTE(S) deverá(ão) renovar a matrícula do(a) aluno(a)
no prazo previsto, de acordo com o Calendário Acadêmico e as instruçóes divulgadas pelo CONTRATADO,
ato este que implicará sua ADESÃO ao contrato, nos termos da Cláusula Segunda, tratando-se de ato
obrigatório para continuidade do curso até a respectiva integralização curricular.
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penÁeRnfO PRImEIRO: O prêenchimento e a assinatura do REQUERIII,E DE TRIGULA serão
Íeitos eletronicamente na Área do Aluno, mediante a utilização da sênhâ (à) aluno (a) e com

sítio dâ lntêrnêtassinatura digital, conforme instruções e formulários virtuais disponíveis no
www.inesul.edu.br, nos termos do disposto no caput da Cláusula Sétima.

PARAGRAFO SEGUNDO: A não rematricula implica na desvinculação do aluno da lnstituição, através de
Portaria. Os alunos desvinculados só poderão retornar no mesmo módulo através de requerimento solicitando
a sua reintegração, via Protocolo na central do INESUL, no prazo máximo de í0 (dez) dias a partir da data da
Rematricula. Após o deferimento da sua reintegração, o GONTRATANTE terá o prazo improrrogável de 48
horas para a efetivação da rematrÍcula presencialmente perantê a Sede do CONTRATAOO.

CLÁUSULA SÉnMA: O CONTRATADO fornecerá ao(s) CONTMTANTE(S), se já nâo o fez, uma senha
numérica, que poderá ser utilizada para solicitar serviços por meio do "Portal lnesul" mantido pelo
CONTRATADO no sítio da lnternet www.inesul.edu.br, sendo que o "aceiie" efetuado mediante o uso da
referida senha equivalerá à assinatura digital do(s) CONTRATANTE(S), quando de sua solicitaçâo de
qualquer serviço disponível no referido Portal, inclusive renovação de matrícula, desde que cumpridas às
instruções pertinentes e as condições estabelecidas, inclusive quanto ao pagamento do preço do serviço ou
da 'la (primeira) parcela deste.

PARÁGRAFO Útttco: A senha entregue ao(s) CoNTRATANTE(S) deverá ser mantida em sigilo pelo(s)
mesmo(s) e, enquanto não for substituída ou cancelada, quer por sua solicitaçáo, quer por iniciativa do
CONTRATADO, será válida para os fins mêncionados no caput desta Cláusula, ressalvada a hipótese de
inadimplência do(s) CONTRATANTÊ(S), em que o CONTMTADO, a seu exclusivo critério, poderá recusar-
se a aceitar a contrataçâo do novo serviço solicitado.

CLÁUSULA OITAVA: A matrícula e rematrícula somente seÉo aceitas e encaminhadas para exame e
deferimento, após certificado pela Secretaria Acadêmica do CONTRATADO de que se encontram presentes
todos os documentos necessários solicitados, bem como, que o(s) CONTRATANTE(S) esteja(m) quite com
as obrigaçôes financeiras decorrentes de prestaçóes anteriores e as previstas para o deferimento da
matrÍcula e rematrícula, tais como, pela confirmação do efetivo pagamento da 1a (primeira) parcela.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Nos casos de procedimentos realizados online as partes reconhecem a validade
e a segurança jurídica da produção documental eletrônica e de seu processamento via lnternet, assim como
de exêmplar impresso por qualquer das partes, se necessário para a comprovação externa do presente
contrato, ao qual atribuem eficácia legal equivalente à de um documento originalmente com suporte físico
subscrito pelos contratantes, acompanhando do respectivo requerimento de renovação de matrícula digital,
no qual consta a contraprestação financeira denominada parcela(s) do módulo, em razão dos serviços
educacionais prestados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO não se responsabiliza pela manutenção de vaga, quando a
matrícula inicial ou renovação de matrícula náo forem efetivadas na data prefixada no Edital de Matrícula,
pela falta de documentaçáo hábil, ou situação de inadimplência do(s) GONTRATANTE(S).

PARAGRAFO TERCEIRO: A veracidade e autenticidade das informações e consignadas no
REQUERIMENTO DE MATRíCULA processado de forma física ou on-line, são de inteira ê exclusiva
responsabilidade do(s) CONTMTANTE(S), bem como a atualização de documentos, endereços para
correspondências escolares e/ou outras, sendo responsável (is) civilmente e criminalmente por falsidade
ideológica pelos danos que causar ao CONTRATADO durante a vigência do presentê instrumento de
contrato, em face da diversidade das informações prestadas.

PARÁGRAFO QUARTO: Para a emissão e registro do DIPLOMA, o CoNTRATANTE deverá apresentar
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no artigo 18 da Portaria MEC 1 .095 de 25 de outubro de 2018, isentando
despesas indispensáveis para tal registro, quanto ao registro propriamente dito.

TADO tanto das

CLÁUSULA NONA: São responsáveis por todas as obrigaçôes previstas no presente instrumênto, na
condiçáo de CONTRATANTE(S), o (a) (s) aluno (a)(s), quando civilmente capaz(es), nos termos da legislâção
em vigor, e, quando for o caso, o responsável indicado e qualificado no REQUERIMENTO DE MATRíCULA
mencionado na Cláusula Primeira deste contrato, responsabilizando-se, cada um por si, individualmente, em
coniunto e solidariamente, sem ordem de preferência ou sucessâo, pelas obrigaçôes decorrentes do presente
instrumento.

PARÁGMFO ÚNICO: ruo caso de Remalrícula, que será rcalizada p9r meio eletrônico, salvo disposto na
Cláusula Sexta (parágrafo segundo), deste instrumento, o RESPONSAVEL indicado no REQUERIMENTO
DE MATRICULA anteriormente assinado continuará sendo considerado um do(s) CONTRATANTE(S), exceto
no caso de sua manifestação expressa, por escrito, de que não mais deseja manter-se nessa condição-

GLÁUSULA DÉCIMA: O(S) CONTRATANTE(S), desde logo, cede(m) gratuitamente ao CONTRATADO o
direito de uso de sua imagem e/ou som para fins de divulgaçáo de programas, atividades, projetos ou de
veiculação de matéria publicitária do CONTRATADO, podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto à
Internêt, jornais, revistas, televisáo e todos os demais meios de comunicação públicos ou privados, devendo a
publicidade acatar os princípios morais, os bons costumes e a ordem pública.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em contraprestação aos serviços educacionais que lhes serão prestados
durante a vigência do presente contrato, o(s) CONTRATANTE(S) p.aSará (ão) ao CONTRATADO a(s)
parcela(s) mensal (is) na forma descrita no REQUERIMENTO DE MATRIGULA e de REMATRICULA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para fixação do vâlor da(s) parcelas do(s) curso(s), o CONTRATADO se submete
às disposiçôes da Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999, com as alterações da Medida Provisória no 2.173-
24, de 23 de agosto de 2001, obrigando-sê a divulgar a cada ano o valor das parcelas, vigente no referido
módulo, por meio de edital afixado nos quadros de aviso do GONTMTADO no prazo previsto no artigo 2o da
mencionada lei.

a) O CONTRATADO utilizará, para reajuste das parcelas, ressalvadas os demais dispositivos legais
pertinentes a matéria, o acumulado dos últimos 12 (doze) meses do indice de Preços ao Consumidor Amplo -
IGPM;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento da ía (primeira) parcela da matrícula ou da Rematrícula será tido
como concordância expressa do(s) CONTRATANTE(S), em relação ao preço das demais parcelas iguais e
sucessivas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento da(s) parcela(s) deverá ser feito diretamente na sede do
CONTRATADO,

PARÁGRAFO QUARTO: O valor da(s) parcela(s) será reajustado, nos termos da Lei no 9.870, de 23 de
novembro de 1.999, sempre que a soma dos Contratos de Prestaçâo de Serviços Educacionais dos módulos
ofertados ao(s) CONTRATANTE(S) peÍÍzerem í2 (doze) meses, podendo o CONTMTADO, a sêu critério,
postergar o prazo para dito reajuste, caso em acumulado superior àquele determinado pela legislação em
vigor, bem como em atençáo ao disposto parágrafo primeiro, alinea "a" da presente cláusula,

Av. Duque de Caxias, 1290. Londrina, Paraná. CEP.:86015-000 I Fone:43 3379 2000 I www

or. r i;i,,



Faculdade lntegrado INESU
lnstituto de Ensino Superior de Londçina

Credenciado pela Portaria do MEC n" 2742, de

pnúemfO QUINTO: Fica desde já ciente o(s) CONTRATANTE(S) que no prazo legal acima
referido, será levado em conta o lapso temporaljá transconido na turma para o qual
da solicitação de sua transferência intema ou aproveltâmento de estudos

em virtude

CLÁUSULA DÉctilA SEGUNDA: A 1a (primeira) parcela do módulo é paga no ato da matrícula ou de cada
rematrícula, este último quando se tratar da hipótese mencionada no Parágrafo Segundo desta Cláusula,
como condição para sua concretizaçâo, e as demais parcelas deveráo ser pagas, sucessiva e mensalmente,
até o dia 09 (nove) de cada mês ou dia útil imediatamente subsequente, sem acréscimo de multa e juros
conforme previsto na Cláusula Décima Quarta do presente instrumênto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O v.alor da(s) parcela(s) cobrada(s) pelo CONTRATADO, conforme
disposto no REQUERIiiENTO DE IITATRICULA ou de renovaçáo de matrícula, corresponde, exclusivamente,
à contraprestação dos serviços educacionais decorrentes da carga horária constante no Regimento da
lnstituiçáo de Ensino, não estando nela incluídos serviços especiais de recuperação de estudos e/ou de carga
horárias, reforços, estágios curriculares não obrigatórios, despesas com a realização de Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) e assistência individual de alunos, dependência, adaptação, transporte escolar,
segunda chamada de provas ou exames, segunda via de documentos e material didático, estacionâmento,
uniforme, taxas para emissão de certidões, declarações, certificados, diploma (lncluindo emissão e registro),
ou qualquer outro requerimento feito pelo(s) CONTRATANTE(S) de ordem extraordinária-

PÁRÁGRAFO ÚNICO: Os serviços e materiais não incluídos neste contrato, quando prestados ou fornecidos
pelo CONTRATADO, seráo devidos pelo(s) CONTRATANTE(S) e atenderão a tabela própria previamente
divulgada pelo CONTRATADO, e deverão ser pagos na Tesouraria da lnstituição de Ensino.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A parcela que não for paga até o dia 09 (nove) do mês a que se refere será
considerada vencida, ficando o(a) aluno(a) inadimplente para Íins de direito, incidindo sobre estas os
seguintes acréscimos:

a) Multa contratual de 2% (dois por cento), mais despesas ordinárias de cobrança no importe de 8% (oito por
cento) sobre o total do débito, perfazendo o total de 10% (dêz por cento);

b) Juros de mora, a razão de 'l% (um por cento) ao mês, proporcionais aos dias de atraso;

PARÁGRAFO PRlilElRO: Em caso de inadimplência das obrigaçóes contratuais assumidas no presente
contrato, fica reservado ao CONTRATADO o direito de protestar ou registrar o referido débito associado ao
nome e CPF do(s) CONTRATANTE(S) em quaisquer órgãos de proteção ao crédito, efetivar a cobrança do
débito extrajudicialmente e/ou judicialmente, e, ainda, rescindir o contrato independêntemente da exigibilidade
do débito vencido e do vincendo previsto no presente pacto, ficando o(s) CONTRAÍANTE(S) responsável (is)
pelo pagamênto dê qualquer despesa decorrentes de sua inadimplência.

PARAGRAFO SEGUNDO: Em caso de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, fica reseryado ao
CONTRATADO o direito de suspender a prestaçáo de serviços objeto do contrato.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA: O CoNTRATADO, a seu exclusivo critério, poderá conceder ao(s)
CONTRATANTE(S) bolsas de estudo podendo, na rematrícula alterá-lâ parcial ou totalmente, para o fim de
manter o equilíbrio econômico-financeiro da lnstituição de Ensino Superior em caso de fato superveniente

e/ou de força maior: i 
'
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a) A alteração reportada no "Caput' da presente cláusula será comunicada e ao (a) aluno (a) com
30 (trinta) dias de antecedência através de comunicado eletrônico a ser
mail informado por este quando da lnscrição no Processo Seletivo;

para o endereço de e-

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Qualquer desconto ofertado aos valores contratuais devidos pelo(s)
CONTRATANTE(S) constitui mera liberalidade do CONTRATADO, podendo ser suprimido a qualquer tempo
e não constituem novaçâo ou direito adquirido nos termos do "caput" alínea "a",

PARÁGRAFO SEGUNDO: O inadimplemento acaretará a perda de eventuais descontos concedidos a
qualquer título.

PARÁGRÂFO TERCEIRO: O recebimento pelo CONTRATADO da(s) parcela(s) de pagamento após o dia de
cada vencimento será interpretado como ato de mera liberalidade, não desconstituindo as condições
pertinentes ora avençadas.

GúUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente contrato terá vigência nos módulos a que se referir à matrícula ou
rematrícula do(s) GONTRATANTE(S), podendo ser renovado através de aditivos ou rescindido por qualquer
das partês, desde que observadas às seguintes condiçóes:

l- Por iniciativa do(s) CONTMTANTE(S), através de cancelamento ou trancamento de matrícula,
transferência para outra lnstituição de Ensino ou desistência oficial do curso;

ll - Por iniciativa do CONTRATADO sem qualquer ônus e sem qualquer aviso prévio:

a) Em casos de inadimplência do (s) CONTRATANTE (S) no pagamento de gualquer parcela devida como
contraprestação pelos serviços educacionais prestados;

b) Nos casos de desligamento previstos no Regimento Geral da lnstituição de Ensino;

c) Na hipótese de não haver e quantidade mínima de alunos, estabelecida no Edital do Vestibular, quando do
início das aulas, obrigando, desde logo, a restituir, integralmente o valor da matrícula, mediante prévio
requerimento, a parcela possivelmente antecipada pelo(s) CONTMTANTE(S), providência esta que se
efetivará no prazo de 30 (trinta) dias após a data determinada para o início das aulas, facultado o
CONTRATADO remanejamento para outro turno, curso ou período acadêmico.

PARÁGRAFO PRIMEIROT Para obter cancelamento, transÍerência ou homologação da desistência, o(s)
CONTRATANTE(S) deverá (ão) comparecer à lnstituição de Ênsino e formalizar a rescisão antecipada do
contrato através de preenchimento e assinatura de requerimento junto ao Protocolo do CONTRATADO, feito
pelo(s) próprio(s) CONTMTANTE(S) ou por pessoa munida de procuração assinada e com firma
reconhecida. O requerimento deverá estar instruído com os comprovantes de pagamento de todas as
parcelas devidas até essa data e demais dêspêsas, se houverem.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nas hipóteses citadas no parágrafo anterior o CONTRATANTE(S) permanece(m)
responsável (is) pelo adimplemento do valor contratado até a data de protocolo do respectivo pedido.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de rescisão destê contrato pelo(s) CONTRATANTE(S), não haverá
ressarcimento de valores já pagos a qualquer título, por constituir os valores cobrados receitas para o

pagamento do corpo docente e demais despesas do CONTRATADO para Íormação do curso, objeto deste
coÀtrato, posto à disposição dos (as) aluno(as), ficando; ainda, o(s) CONTRATANTE(S) resta (am)
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obrigado(s) ao pagamento de multa contratual de 10o/o (dêz por cento) do valor do contrato dê
continuada até o cumprimento da grade curricular aprovada pelo Ministério da EducaÇão e Cultura (M

até a conclusão do Curso de
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pAnÁORlfO QUARTO: Se o(s) CONTRATANTE(S) desistir (em) do curso até\o dia útil antes do
inÍcio das aulas, o CONTRATADO se reserva o direito de reter 50% (cinquenta por cento) do valor já pago
referente ao pagamento da MatrÍcula, a título de cobertura de despesas decorrentes da efetivação dêsta.

PARÁGRAFO QUINTO: Nos casos do inciso I desta Cláusula, não seráo aceitos solicitação de rescisão
contratual apenas verbal ou por telefone.

PARÁGRAFO SEXTO: A ausência do (a) aluno (a) às atividades presenciais, bem como a falta de
cumprimento, pelo (a) mesmo (a), das demais obrigações escolares, durante a vigência deste instrumento,
ainda que por longo período de tempo, não exime(m) o(s) CONTRATANTE(S) do pagamento da(s) parcela(s)
do módulo, tendo em vista que a vaga do (a) aluno (a) no respec{ivo curso e turma será mantida e os serviços
educacionais contratãdos continuaráo sendo colocados à sua disposição, até o término do período letivo ou
até a formâlização, pelo(s) CONTRATANTE(S), do pedido de trancamento ou cancelamento da matrícula do
(a) aluno (a), ou de sua transferência para outra lnstituição de Ensino.

CúUSULA DÉClÍtiA SÉTtttA: As partes atribuem ao presente instrumento plena eficácia e força executiva
extrajudicial, nos termos do que determina o Código de Processo Civil, sendo certo que, em caso de não
pagamento das obrigaçôes financeiras assumidas neste instrumento, fica o CONTRATADO autorizado a
efetuar a cobrança judicial pelo valor integral do saldo devedor, acrescido das verbas estipuladas na Cláusula
Décimâ Quarta, cabendo ao(s) CONTRATANTE(S), o pagamento de todas as despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito, sem p§uízo,
no entanto, da rescisão do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA: Considerando que o presente contrato é firmado antecipadamente à
prestação dos serviços educacionais, fica assegurada a possibilidadê de alteração do(s) valor (es) da(s)
parcela(s) mensal(is) constantê(s) do Requerimento de Matrícula ou rematricula, de modo a preservar o
equilíbrio contratual, em caso de qualquer mudança legislativa ou normativa, que venha desvalorizar a moeda
corrente no País, ou ainda se houver qualquer outro fato que venha alterar a equação econômica financeira
do presente instrumento.

CLÁUSULA DECIMA NONA: O(s) CONTRATANTE(S) fica(m) desde logo ciente(s) de que, de maneira
alguma será permitida a matrícula para o módulo subsequente, caso existirem débitos relativos ao módulo
anterior, conforme o disposto no artigo 50 da Lêi no 9.870, de 23 de novembro de í.999, bem como artigo
476 do Código Civil.

GLÁUSULA V|GÉSIMA: O(s) CONTRATANTE(S) responsabilizar-se-á(ã) expressamente por todo e
qualquer dano, de qualquer natureza, causado ao CONTRATADO ou ao seu patrimônio, devendo indenizar
imediatamente os danos causados independentê da aplicaÇão de sançóes disciplinares previstas no
Regimento lnterno desta lnstituição de Ensino e demais atos emanados pelos seus Órgãos Colegiados.

PARÁGRAFO ÚNIGO: Todos os bens e equipamentos do GONTRATADO devem ser cuidadosamente
manuseados ou utilizados e, em caso de serem danificados ou extraviados deverão ser reparados,
substituídos ou indenizados pelo(s) CONTRATANTE(S).

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: Todas as conespondências e avisos emitidos pelo CONTRATADO
serão remetidos para o endereço fomecidos pelo(s) CONTRATANTE(S) no Requerimento de Matrícula,
devendo qualquer mudança de endereço ser avisada imediatamente ao CONTRATADO, sob pena de arcar
com as consequências do extravio da correspondência, aviso ou ainda pelo atraso no recebimento 9s,mesmos. /
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cúusuua vlGEslMA SEGUNDA: O(s) CONTRATANTE(S) deverá (ão) utilizar o de identiÍicação,
entregue pelo CONTRATADO, para entrar nas suas dependências, sendo obrigatória à apresentaçáo do
crachá a funcionários da lnstituiçáo de Ensino, quando solicitada, por motivos de segurança do âluno e
demais membros da comunidade acadêmica.

PARÁGRAGO ÚNICO: Será vedado o ingresso do aluno que não poúar o crachá dê identiíicação, por
motivos de sua segurança e demais membros da comunidade acadêmica.

CúUSULA vlcEStMA TERCETRA: O(s) CONTMTANTE(S) declara(m) que teve (iveram) prévio
conhecimento das condições financeiras deste contrato, exposto em local de fácil acesso e visualização, nos
termos do artigo 2" da Lei no 9.870/99, conhecendo-as e aceitando-as livremente.

CLÁUSULA UGÉSltúA QUARTA: As partes elegem o foro da Comarca de Londrina/PR, para solucionar os
eventuais litígios resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado quê sêja.

E, por estarem assim, justos e contratados, obrigam-se as partes entre sí e seus sucessores ao fiel
cumprimento de todas as cláusulas, termos e condiçôes estipuladas no presente Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, estando de acordo inclusive quanto à forma pública de conhêcimento do seu teor, que
terá vigência da data de assinatura do REQUERIMENTO DE IUATRICULA e REiTATRICULA, formalizãdos
pelo(s) CONTRATANTE(S), cujos documentos passam a fazer parle integrante deste instrumento.

Londrina, 01 de novembro de 2019.
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