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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Declaro requerer, por meio dessa, a minha matrícula no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Profissionalizante da Educação Básica (Ensino Fundamental e/ou Médio), oferecido pela parceria Instituto 

Educação Formal e Centro de Ensino Educa Nexus, e concordo com as normas e procedimentos dos cursos 

ofertados na modalidade EaD (Educação à Distância), estando de total acordo com os itens descritos neste 

requerimento. Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS, a aluno(a) ______________________________________________________, brasileiro(a), 

pessoa física, maior de idade (dezoito anos), portador(a) do RG nº _________________, inscrita no CPF nº 

________________, domiciliada na ________________________________________, denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a COMAPTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS (INSTITUTO EDUCAÇÃO 

FORMAL), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 31.875.954/0001-71, com sede na Rua Comerciário José 

Pontes Magalhães, nº 70, JTR Itália, Sala 603 - Jatiúca, Maceió-AL, e sua parceira e certificadora Centro de 

Ensino Educa Nexus, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 33.176.748/0001-07, na cidade de João Pessoa-

PB, doravante denominada CONTRATADAS, tendo justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços educacionais pelas 

contratadas ao contratante inscrito no curso EJA Profissionalizante da Educação Básica na modalidade EaD.  

Parágrafo único – A certificação oferecida pelas contratadas são amparados pela Resolução 043-044/2020, sob 

credenciamento nº 0004136-5/2020 e parecer 031/2020 para o Ensino da Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos Profissionalizante – EJA PRO EaD. Estão em conformidade com os regulamentos acadêmicos 

elaborados pelas contratadas, dos quais o Contratante declara ter pelo conhecimento e com estes estarem de 

acordo. 

CLÁUSULA 2ª – DA MODALIDADE DO CURSO E DURAÇÃO: O curso é prestado na modalidade EaD (Ensino à 

Distância), este condicionado à formação de turmas. 

§ 1º - Os cursos são prestados respeitando regime didático de 4 (quatro) áreas de conhecimento 

independentes de acordo com o ensino (fundamental e/ou médio) contratado. Desta forma, em regra, cada 

área de conhecimento corresponde a 1 (um) módulo/disciplina. 

§ 2º - É facultado ao contratante/aluno acumular módulos durante o período vigente, possibilitando a 

aceleração do curso. Sendo assim, os cursos têm a duração mínima de 4 (quatro) meses e máxima de 12 (doze) 

meses, ficando o contratante/aluno submetido às especificidades do regime de curso adotado para efeito das 

obrigações acadêmicas e financeiras. 

§ 3º - Tendo em vista que a prestação dos cursos se dá mediante módulos independentes, fica condicionado o 

início de novo período/módulo à aprovação nas disciplinas cursadas, no período anterior e quitação integral 

dos pagamentos devidos referentes ao módulo cursado, nos termos do disposto no § 1º do artigo 6º da Lei 

9.870/99, autorizando o desligamento do aluno por inadimplência. 

 

 
Maceió-AL, ____ de _______ de 20 ___. 

  

  Assinatura do aluno 
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§ 4º - Caso o contratante não conclua o curso no prazo máximo de 12 (doze) meses, é facultado um único 

aditamento para prorrogação do contrato por mais um período, obrigando-se a arcar com os custos do período 

adicional de extensão dos serviços. Destarte, fixado e estabelecido o limite de 15 (quinze) meses para 

disponibilidade do curso contratado e validade dos termos firmados. 

CLÁUSULA 3ª – DA DOCUMENTAÇÃO: Para efetivação da inscrição e matrícula, o aluno/contratante obriga-se 

a apresentar os seguintes documentos em 1 (uma) cópia perfeita e legível: 

a) CPF, Carteira de Identidade e comprovante de residência; 

b) Certidão de Nascimento ou casamento; 

c) 1 foto ¾ (três por quatro) recente; 

d) Declaração de comprovação da última série cursada, se houve. 

CLÁUSULA 4ª – DA MATRÍCULA: A matrícula será efetivada através do aceite deste Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais e a confirmação do pagamento da primeira parcela/mensalidade. Após a formalização 

da contratação pelo contratante, é vedada a desistência e devoluções de taxas de inscrição/matrícula e/ou 

parcelas, em face dos custos administrativos e operacionais dispendidos pelas Contratadas. 

§ 1º - Vedado o ingresso/matrícula do(a) Contratante/Aluno(a) por meio de transferência, ou seja, que deseja 

dar continuidade ao curso oriundo de outra Instituição de Ensino com plano de ensino e pedagógico divergente 

ao ofertado pelas Contratadas. 

§ 2º – Fica ressalvado o direito ao arrependimento e eventual restituição integral de valores apenas nos casos 

em que a desistência ocorra no prazo estabelecido pelo art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA 5ª – DO CADASTRO: As contratadas reservam-se no direito de não cadastrar/matricular o aluno; 

não emitir boletos e não liberar material, caso a documentação exigida e indispensável ao preenchimento do 

formulário de inscrição apresentem irregularidades e/ou pendências. 

Parágrafo Único – Em se verificando pendência, irregularidades e/ou inconsistências de dados ou documentos, 

implicará em suspensão da inscrição, ficando vedada a expedição e fornecimento de quaisquer documentos 

porventura solicitados pelo contratante às contratadas. 

CLÁUSULA 6ª – DO INÍCIO EM NOVO PERÍODO/MÓDULO: Não será permitido o ingresso em novo 

período/módulo subsequente, no caso de inadimplência de mensalidades/parcelas, implicando na suspensão 

do curso e/ou desligamento do aluno, conforme autorizado e disposto no § 1º do Artigo 6º da Lei 9.870/99 e 

Artigo 476 do Código Civil. 

 

 

 

 
Maceió-AL, ____ de _______ de 20 ___. 

  

  Assinatura do aluno 
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CLÁUSULA 7ª – DOS SERVIÇOS E PLANEJAMENTO: Posto o serviço educacional à disposição do contratante, 

obriga-se o mesmo a realizar integralmente as atividades de seu curso e a cumprir a contraprestação 

financeira. É de inteira responsabilidade das Contratadas o planejamento, observando os prazos e regras para 

a aprovação nas disciplinas; marcação de datas para atividades e realização de provas de aproveitamento; 

carga horária; plano de ensino das disciplinas; períodos, dias e horários para a apresentação das atividades; 

designação de professores/tutores; orientação didático-pedagógica e educacional; além de outras 

providências que as atividades exigirem, a seu exclusivo critério, obedecendo ao regimento interno e 

amparadas pelo art. 207 da Constituição Federal. 

Parágrafo 1º - Tutoria à Distância: O aluno contará com apoio e acompanhamento pedagógico de 

professores/tutores, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, para esclarecimento de 

quaisquer dúvidas. 

Parágrafo 2º - Trabalhos e Atividades: Durante o curso, o aluno poderá fazer trabalhos individuais e/ou em 

grupos; atividades e avaliações presenciais e online (via plataforma de ensino); resumo; resenha crítica e 

projetos interdisciplinares, de acordo com a metodologia utilizada nas disciplinas. 

CLÁUSULA 8ª – DA AVALIAÇÃO (Simulados e Final): Os cursos são divididos em duas Avaliações, sendo: 

Primeira, Simulado que antecede a Avaliação Final e deverá ser realizada diretamente no ambiente virtual de 

aprendizagem oferecido pelas contratadas, a pontuação de aproveitamento deverá ser o mínimo de 70% 

(setenta por cento) de todas as avaliações de simulados. Segunda, Avaliação Final somente na obtenção de 

êxito na avaliação do simulado e a pontuação de aproveitamento mínimo. 

CLÁUSULA 9ª – DA REPROVAÇÃO: O não aproveitamento e/ou reprovação do aluno não resultará em 

restituição dos valores pagos, tendo em vista que o serviço educacional foi prestado e disponibilizado ao 

aluno/contratante. Portanto, as Contratadas não se responsabilizam pelo êxito do Contratante e sua titulação 

sem a regular aprovação. 

CLÁUSULA 10º - DO MATERIAL DIDÁTICO: O material didático e conteúdo de conhecimento dos cursos serão 

disponibilizados para acesso através da plataforma eletrônica (AVA). Assim, caso o aluno/contratante opte 

pela versão impressa de materiais, apostilas e módulos, arcará com os custos dos mesmos. 

Parágrafo único – Assevera-se que a cada nova e eventual solicitação de impressão e fornecimento de 

materiais didáticos físicos, qualquer que seja o motivo, repercutirá no pagamento pelo custo dos mesmos 

perante as contratadas, na forma acima exposta. 

CLÁUSULA 11ª – DOS SERVIÇOS EXTRAS: Nos termos do regulamento vigente, não estão inclusos neste 

contrato despesas extras como: Serviços de reposição de aulas; recuperação; impressão de textos; atestados; 

certidões; declarações; trocas de curso; documentos acadêmicos; segunda via de documentos; pedidos de 

cancelamento, desistência ou trancamento, os quais deverão ser requeridos por escritos, por meio de 

instrumento próprio e mediante o pagamento das respectivas taxas. 

 

 
Maceió-AL, ____ de _______ de 20 ___. 

  

  Assinatura do aluno 
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CLÁUSULA 12ª – DO PAGAMENTO E SEUS DESDOBRAMENTOS: Posto o serviço educacional à disposição do 

contratante, obriga-se o mesmo a cumprir integralmente a contraprestação financeira com as contratadas, no 

valor definido e forma pactuada sendo ______________________________________________, (cartão de 

crédito e/ou boleto bancário) não aceitamos depósito em conta. 

Parágrafo Único: O contratante/aluno não poderá, sob qualquer pretexto, alegar ausência de utilização do 

serviço, tendo em vista a disponibilização de acesso à plataforma eletrônica contendo os materiais didáticos, 

conteúdo e conhecimentos necessários para realizar o curso, evidenciando, portanto, a regular prestação dos 

serviços educacionais ofertados pelas contratadas. 

CLÁUSULA 13ª – DA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO: A cobrança dos serviços prestados ao contratante será 

realizada por meio de boletos bancários ou cartão de crédito. A praça de pagamento/cobrança será a cidade 

de Maceió/AL. 

Parágrafo 1º - Em caso de dúvidas o contratante deverá apresentar o comprovante de pagamento da parcela 

solicitada. 

Parágrafo 2º - A inadimplência ou impontualidade no pagamento das parcelas/mensalidades contratadas, 

acarretará dívida líquida e certa, cobrável por medida administrativa, inclusive através de empresa 

especializada, e/ou judicial cabível, com acréscimo de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito, além de custas processuais, facultado, ainda o direito de inscrever o nome do 

contratante inadimplente em cadastros restritivos de crédito, como exercício regular do direito e nos termos 

da Lei vigente. 

CLÁUSULA 14ª – DA INADIMPLÊNCIA, ATRASO E JUROS: A inadimplência e impontualidade no pagamento 

acarretará atualização monetária, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês sobre a 

parcela vencida. 

CLÁUSULA 15ª – DO GUIA DO ALUNO E REGIMENTO INTERNO: Ao firmar o presente contrato, o 

Contratante/Aluno submete-se ao dispositivo no Guia do Aluno e ao Regimento Interno das CONTRATADAS, 

bem como às demais obrigações constantes na legislação aplicável à área de ensino e, ainda, as emanadas de 

outras fontes legais, desde que regulem supletivamente a matéria. 

CLÁUSULA 16ª – DA EMISSÃO DO CERTIFICADO/DIPLOMA/HISTÓRICO ESCOLAR: O certificado/diploma e 

histórico escolar será emitido pelo Centro de Ensino Educa Nexus – Educa Nexus, dentro de um prazo de 60 

(sessenta) a 120 (cento e vinte) dias, após a comprovação do cumprimento pelo aluno dos 3 (três) pilares 

obrigatórios a saber: 

a) Cumprimento das atividades acadêmicas e tempo mínimo de curso; 

b) Quitação total do curso e entrega da documentação indispensável exigida; 

c) Aprovação em todas disciplinas/áreas de conhecimento com nota mínima 7,0 (sete). 

 

 
Maceió-AL, ____ de _______ de 20 ___. 

  

  Assinatura do aluno 
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CLÁUSULA 17º - DA MUDANÇA DE ENDEREÇOS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO: O contratante/aluno deverá 

comunicar sua mudança de endereço, através do e-mail atendimento@educacaoformal.com.br ou pelos 

telefones (82) 4101-2233 e/ou (11) 4210-5400, no prazo de até 10 (dez) dias, anexando cópia do novo 

comprovante de endereço, especialmente para fins de envio de correspondência, sujeitando-se às 

consequências diante de sua não localização. 

§1º - O Contratante/Aluno autoriza e confirma o seu e-mail e telefone cadastrados como meios de 

comunicação, responsabilizando-se pela impressão, incorreção ou alterações realizadas sem a devida e 

comprovada informação às Contratadas. 

§2º - Da mesma forma, o aluno/contratante autoriza o envio/recebimento de e-mail e mensagens (SMS) para 

telefones celulares, relativo a assuntos pertinentes ao desenvolvimento do curso, bem como atrasos de 

pagamentos e cobranças. 

CLÁUSULA 18ª – DO USO DA IMAGEM: O aluno autoriza a divulgação de sua imagem e som, para fins 

publicitários. Podendo, reproduzi-la ou divulga-la junto à internet, jornais e demais meios de comunicação 

públicos ou privados, projetos e/ou resultados obtidos em avaliações, aulas, aprovação em concursos públicos, 

bem como para divulgação da eficácia do conteúdo do próprio projeto pedagógico existente sem quaisquer 

ônus. 

CLÁUSULA 19ª – DOS EVENTUAIS DANOS GERADOS: As CONTRATADAS poderão cobrar do 

CONTRATANTE/Aluno, caso este venha a dar causa, o ressarcimento por quaisquer danos de natureza material 

e/ou de natureza moral (dolo ou culpa) causados a equipamentos, tutores, empregados, aluno ou outrem. O 

contratante responderá, também, por eventuais danos morais e/ou patrimoniais decorrentes de plágios 

(violação de direitos autoriais de colegas, autores e quaisquer documentos, textos e imagens extraídos da 

internet), ofensas cometidas contra colegas ou tutores em fóruns, chats (bate papos) e outros meios de 

comunicação, bem como pela prática de quaisquer atos ilícitos praticados na plataforma.  

CLÁUSULA 20ª – DO TRANCAMENTO, SUSPENSÃO, TRANSFERÊNCIA: O trancamento do curso pelo 

Contratante/Aluno para posterior retomada está condicionado à adimplência e regularidade das obrigações 

acadêmicas e financeiras; preenchimento de termo expresso e pagamento de taxa correspondente no valor 

de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Assim, garantindo retomada do curso nas mesmas condições aqui pactuadas 

e aproveitando-se os créditos e disciplinas cursadas. 

§ 1º - Suspensão – O curso contratado através do presente instrumento de prestação de serviços educacionais 

poderá ser suspenso mediante trancamento pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, portanto obrigatória a sua 

retomada antes de expirado esse interstício. 

§ 2º- Ultrapassado o prazo estipulado acima sem manifestação do contratante que demonstre o interesse na 

retomada do curso, o silêncio repercutirá no abandono, sem que se faça jus ao reembolso ou devolução de 

qualquer valor, em face da regular disponibilização dos serviços prestados pelas contratadas. 

 

 
Maceió-AL, ____ de _______ de 20 ___. 

  

  Assinatura do aluno 
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§ 3º - Transferência entre Instituição – Vedado a transferência do(a) Contratante/Aluno(a) que desejar 

transferência para outra Instituição de Ensino, sem a conclusão do curso contratado, bem como isenta as 

Contratadas da obrigação de emissão de quaisquer documentos comprobatório (atestado, declaração e afins). 

CLÁUSULA 21ª – DO CANCELAMENTO: O presente instrumento poderá ser rescindido pelas partes 

antecipadamente ou ao término deste Contrato, nas seguintes hipóteses: 

§ 1º - Pelas Contratadas: 

a) Caso o(a) Contratante/Aluno(a) cometa infração disciplinar que a justifique, nos termos do Regimento 

da Instituição de pleno conhecimento do(a) Contratante; 

b) Caso o(a) Contratante/Aluno(a) não cumpra os 3 (três) pilares obrigatórios do curso, descritos na 

cláusula 16ª, no prazo máximo para conclusão do curso informado na cláusula 2ª, no qual seja 12 

(doze) meses. 

§ 2ª – Pelo(a) Contratante/Aluno(a): 

a) Por interesse manifestado formalmente à secretaria das contratadas, desde que esteja em dia com 

suas obrigações acadêmicas e financeiras, no aguardo do devido deferimento. 

§ 3º - A inadimplência de parcelas vencidas impedirá o regular cancelamento do curso, sujeitando o 

contratante ao pagamento de todo débito de forma atualizada até a efetiva quitação, sujeitando-se ainda à 

cobranças extrajudiciais, ações judiciais, protesto e inclusão de dados em cadastros restritivos de crédito. 

§ 4º - Conforme asseverado no parágrafo 2º da cláusula 4ª, é assegurado ao Contratante/Aluno a 

desistência/arrependimento no prazo de até 7 (sete) dias a contar de sua assinatura do contrato celebrado, 

nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, na hipótese do cancelamento posterior a 

este prazo, não fará jus o Contratante à futura retomada do curso, bem como qualquer restituição, devolução 

ou reembolso de valores pagos, tendo em vista o benefício gerado e disponibilizado dos serviços, conteúdos, 

materiais e conhecimento adquirido na plataforma eletrônica. 

CLÁUSULA 20ª – DO ABANDONO: Será considerado caso de abandono o Contratante/Aluno que deixar de 

realizar e cumprir atividades e obrigações acadêmicas sem qualquer manifestação até o final da vigência deste. 

Parágrafo único: O abandono repercutirá no ônus do Contratante/Aluno em pagar todas as parcelas 

inadimplentes, atualizadas até a efetiva quitação, tendo em vista o regime didático por período de 

contratação, bem como a liberação, disponibilização e fornecimento de todo o material, conteúdo e 

conhecimento na plataforma eletrônica em seu favor. Ficando vedada, ainda o reembolso dos valores pagos e 

a retomada do curso e/ou aproveitamento de disciplinas e créditos cursados, em face ao abandono. 

 

 

 
Maceió-AL, ____ de _______ de 20 ___. 

  

  Assinatura do aluno 
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CLÁUSULA 21ª - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD 13.709/2018:  

I - Para fins de entendimento desta cláusula, considera-se:  

- Dado Pessoal/Cadastro/Requerimento de Matrícula/Formulário de Inscrição: informação relacionada a 

pessoa natural identificada ou identificável.  

- Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Neste caso, será 

considerado o Aluno.  

- Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 

referentes ao tratamento de dados pessoais. Neste caso será considerado o CONTRATANTE.  

- Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 

pessoais em nome do controlador. Neste caso será considerado o CONTRATADO E CONTRATANTE;  

II- O CONTROLADOR e o OPERADOR, declaram ter o devido conhecimento da Lei 13.709/2018;  

III-A coleta de dados do TITULAR pode ser realizada de forma Direta ou Indireta. Ocorrerá de forma Direta 

quando o titular fornecer seus dados para um colaborador da empresa, e de forma indireta através Leads ou 

via requerimento. O OPERADOR irá realizar o tratamento de dados segundo as instruções fornecidas pelo 

CONTROLADOR, além de manterem o registro completo das operações de tratamento.  

VI- O CONTROLADOR através de procedimentos, meios e tecnologias, irá garantir a proteção dos dados 

pessoais de acessos por terceiros, ainda que não sejam autorizados. Os dados dos alunos serão devidamente 

preservados pelo CONTROLADOR e o OPERADOR, uma vez que é um direito personalíssimo.  

V- Em relação ao término e a eliminação do tratamento de dados, os mesmos ocorrerão após a devida 

verificação de que a finalidade foi alcançada/fim do contrato, caso os dados deixem de ser necessários, através 

de comunicação do titular no seu direito de revogação do consentimento ou determinação da autoridade 

nacional, quando houver violação ao disposto da Lei, conforme art. 15, incisos I ao IV. Os dados pessoais serão 

eliminados após o término, exceto que seja autorizada a conservação para as finalidades constantes nos incisos 

I ao IV do art.16. 

CLÁUSULA 21ª – DO FORO: O Contratante/Aluno declara ser capaz e maior de 18 anos, ou estar representado 

por seus responsáveis legais. Declara, expressamente, ter pleno conhecimento do teor deste contrato, do guia 

do aluno e do regulamento do curso escolhido pelo mesmo, declarando ciência e anuência com seus termos. 

As partes elegem a comarca de Maceió-Alagoas, para esclarecimento de quaisquer dúvidas, acadêmicas, 

pedagógicas ou financeiras oriundas do presente instrumento. 

E assim, por estarem juntos e acordados assinam o presente instrumento em condições, teor e forma iguais. 

 

Maceió-AL, ______ de ____________ de 20 ____. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Contratante/Aluno 


