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O Diretor Administrative do CESESU - Centre de Ensino Superior do Extreme
Sul da Bahia, no uso das atribuicoes que Ihe confere,

Dispoe sobre clausulas de prestacao de services
educaeionais da FACISA - Faculdade dc Ciencias
Soeiais Aplicadas.

RESOLVE:

Art. 1°.

0 presente contrato tern por objeto a presta9ao de senses educaeionais de nivel superior, nos
termos dos .artigos 206, II e III e 20£ da Constitui9ao Federal, bem como da legislacao
aplicavel e do Regimento Geral da FACISA. A CONTRATADA se obriga pela FACISA a
prestaQao de services educaeionais no periodo lelivo da matricula, curso e turno do(a}
aluno(a).

A semestralidade devida correspondc a seis pareclas mensais correspondentes ao semestre

letivo de acordo com os projetos politico-pedagogicos do curso atraves de aulas em salas,
laboratorios ou em locais e horarios que a FACISA indicar. consideradas as denials atividades
que o ensino exigir.

§ 1° - Qualquer aItera9ao/inova9So neste contrato, bem como a contratacao de services que
nao sejam integrantes de seu objeto, devem ser feitas, respectivamente, atraves da assinatura
de termo aditivo contratual ou de novo contrato.

Art. 2°.

O prazo de vigencia do presente contrato e de seis meses, prorrogavel por iguais periodos, nos
termos dos calendarios academicos dos curses, que tern regime semestra), sendo que a cada
semestre o (a) ALUNO (a) tera que providcnciar a renova9§o de sua matricula, cumprindo
para tales requisites previstos neste contrato.

§ 1° - A manuten9ao do vinculo do (a) ALUNO (a) com a FACISA, que prorroga
automaticamente a vigencia do presente contrato nos semestres subsequentes ao seu ingresso.
dar-se-a pela matricula semeslral, eujas atividades educaeionais estarao estabelecidas no
Calendario Academico da institui9ao.
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§ 2° - 0 CONTRATANTE / ALUNfl'lSSrMciario de bolsa de estudo obriga-se a firmar novo
contrato a cada periodo letivo, bem como ao pagamento das respectivas parcelas, caso vcnha
a deixar de fazer jus ao beneficio.

Art. 3°.

A semestralidade devida pela CONTRANTE/ALUNO corresponde a seis parcelas mensais e
iguais. 0 valor da semestralidade c das parcelas mensais s5o os definidos, de acordo com o
curso do ALUNO beneficiario:

§ 1° - 0 valor pleno da semestralidade inclui apenas os serviQos de aulas, de biblioteca e de
laboratorio, do presente contrato. Nao inclui os services relatives a: curso intensive,
dependencia, segunda chamada, trancamento dc matricula, desistencia de vaga, rescisao
contratual, services relatives a expedicao de segundas vias de documentos, os quais terao
valores especificados pela mantenedora CESESB e expedicao de portaria da Dirccao Geral,
bem como os servos de terceiros oferecidos na area do campus.

§ 2° - Os valores objeto deste contrato serao majorados e atualizados monetariamente nos
termos e periodicidade permitidos per lei, tomando-se por base o valor cheio de cada
semestralidade, para assim, assegurar '6 poder de compra da moeda e garantir o equi l ibr io
economico do contrato, utilizando-se, na referida atualizacao, a planilha de custos apurados
no periodo; quando houver elevacao dos custos com a atividadc desenvolvida pela
CONTRATADA, ou urn indice oficial de correcao, a ser escolhido pela CONTRATADA.

§ 3° - Para o semestre corrente, o pagamento das parcelas, segundo o plane alternative de
pagamento da CONTRATADA, sera efetuado nos bancos conveniados e agentes
credcnciados ate o dia 04 do mes vincendo. E. o correspondente a primeira parcala, sexa
quitada no ato da matricula, no valor correspondente a cada curso como indicado acima.

§ 4° - 0 nao pagamento da mensalidade ate a data do vencimento acarretara multa de 2%
(dois por cento), mais juros remuneratorios de 1% (um por cento) ao mes e juros moratorios
pro rata die, conforme taxa SELIC ou outro indexador do later de correcao monetaria.
contados da data do vencimento da obrigacao ate a de seu efetivo pagamento.

§ 5° - Em caso de inadimplencia, a CONTRATADA podera optar, a seu exclusive criterio,
pela negociacao do debito vencido, pela cobran9a administrativa ou via judicial.

§ 6° - Caso haja atraso superior a 60 (sessenta) dias, com base no artigo 585, 11 do CPC a
CONTRATADA fica autorizada a emitir t i tulo dc crcdito cambiavel coma o
CONTRATANTE e/ou ALUNO (a), com valor de titulo executive, computadas as parcelas
devidas pelo seu valor pleno, podendo tais titulos ser caucionados, descontados, alienados ou
negociados, inscritos no Cartorio de Protesto de Titulos competente, junto ao SPC SERASA.
e efetuada a cobran^a pelos meios administrativos e/ou judiciais, com as sai^oes penais
cabiveis, reservando-se, ainda, o direito de exigir as garantias que julgar pertinentes, proprias
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ou de terceiros, inclusive fian9a. Do cumprimento destes requisites hcara dep
confirma^ao da matricula do (a) aluno (a);

§ 7° - As despesas que por ventura a CONTRATADA venha despender, tais como cobranca
extrajudicial ou judicial das parcelas ern atraso, ncstas incluindo-se honorarios professionals,
custas judiciais, taxas cartorarias e outras, correrSo as expensas exclusivas do
CONTRATANTE e/ou ALUNO (a) devedor.

Art. 4°.

A matricula e seqiiencial e separada em tres fascs independentes seguintcs: a) Matricula
Academica; b) --Matricula Financeira; c) - Conflrmacao de matricula. A sua confirma9ao esta
vinculada a perfeita regularidade das fases academica e financeira.

§ 1° - Com base na Lei N° 9.870/99, a CONTRATADA reserva-se o direito de nao aceitar a
renovacao da matricula do (a) beneficiario (a) aluno (a) para outro periodo/semestre letivo
seguinte, na hipotese de inadimplencia de qualquer das suas obrigacoes financeiras ou
qualquer outra de natureza contratual. Ficara assim o mesmo impedido de ter acesso as
dependencias da FACISA, inclusive as salas de aula, biblioteca, laboratories e outras.
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§ 2° - A CONTRATADA reserva-se o direito de, a qualquer tempo, transferor de turno o (a)
aluno (a) cuja turma nao forme numero igualou superior a 30 (tr inta) alunos regularmente
malriculados, ate o inicio efetivo do semestre academico que pretende vir a cursar.

Art. 5°.

§ 1° -Os atos que caracterizam o desligamento legal do (a) aluno (a), como a transferencia, o
cancelamento da matricula e a desistencia do curso, somente serao apreciad'Ss peia
CONTRATADA, quando solicitados por escrito. dentro dos prazos estabelecidos no
Calendario Academico da FACISA;

§ 2° - 0 desligamento irregular do (a) aluno (a) sera caracterizado como abandono voluntario
do curso inviabilizando a expedicao de Guias de Transferencia, conforme determina a Portaria
N° 975, de 25 dejunho de 1992;

§ 3° - 0 cancelamento da matricula ou desistencia do contrato previsto devera ser exercitado
no prazo de 08 dias, a contar da ultima data fixada para a matricula no Calendario Academico,
sujeito a taxa de servi9o, que sera o correspondente a 20% (vinte por cento) do valor pago a
titulo de primeira parcela. A partir desta data, qualquer pedido de cancelamento ou desistencia
nao desobriga o (a) beneficiario (a) aluno (a) dos cornpromissos contratuais assumidos pelo(a)
CONTRATANTE e nao Ihe darao direito de rcquerer a restitui9ao ou devolucao da quantia
paga, seja a que titulo for;
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§ 4° - O trancamento de matricula nao desliga o(a) aluno(a) da FACISA, ficando assegur&aLU
sua renovacao de matricula se atendidos os requisites contraluais e legais;

§ 5° - Caso o (a) aluno (a) requeira dispensa de alguma disclplina. nao obtera qualquer
abatirnento no valor da(s) parcela(s) do semestre(s) academico(s). Caso o aiuno seja
rcprovado em alguma disciplina podera fazer a dependencia no semestre subseqiiente, em
turno oposto, mediante pagamcnto dos custos adicionais aos da semestralidade contratada;

§ 6° - Para que o aluno conclua o curso e cole grau, devera, obrigatoriamente, ter cumprido a

grade curricular e ter tido a frequencia minima, ter sido aprovado em todas as disciplinas do
currfculo, ter concluido e sido aprovado no estagio curricular e/ou na rnonografia ou trabalho
de conclusao de curso. O fornecimento do diploma fica condicionado ao cumprimenlo das
obrigacoes constituidas neste instrumento e demais normas aplicaveis.

§ 7° - Toda e qualquer despesa inerentes com transportes, alimentacao e material para
estagios obrigatorios ou nao, em qualquer curso ministrado pela FACISA, correra por conta
do CONTRATANTE/ALUNO.

§ 8° - A contratacao de seguro de vida'qbrigatorio para os Alunos/Estagiarios ficara por conta
dos CONTRATANTES/ALUNOS, bern como seus pagamentos.

Art. 6°.

O presente contrato podera ser rescindido nas seguintes

Pela CONfRATANTE:
•*'*

I - Por trancamento da matricula, requerido junto a Secretaria Academica da FACISA.
reservado o direito de reabertura, em confonnidade com os prazos e demais normas internas
da Instituicao;

II - Por motive de transferencia para outra instituicao de ensino requeri da junto a Secretaria
Academica;

III - Por nao renovar a matricula nos prazos estabclecidos peja CONTRATADA.;

Pela CONTRATADA:

I - No caso de inadimplencia;

II - Pelo desligamento do aluno nos termos do Regimento e demais normas disciplinares e
academicas aplicaveis;
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Em quaisquer dos casos de rescisao contratual nao isenta o (a) CONTRA XANTE de pagar o
valor da parcela do mes que ocorrer o evento, alem de outros debitos porventura existentes.

I - Para efetivar o trancamento, o (a) aluno (a) devera estar em dia com as mensalidades aie a
data da solicitacao e devera observar os prazos previslos no Calendario Academico;

II - Os valores pagos em cheque so serao considerados quitados apos compensa^ao dos

mesmos;

III - Os beneficiaries de bolsas de quaisquer origens incluindo o programa FIES, PROUNI. e
os em situacao de trancamento, portadores de credito no CESESB, terao creditado a seu favor
os respectivos valores, em pagamentos de parcelas mensais, de semestres-futures, nao
havendo devolucao em especie nem transferencia para outros alunos ou terceiros;

IV - 0 CONTRATANTE / ALUNO (a) beneficiario obriga-se a cumprir as normas e
instrucoes expressas no Regimento da.. FACISA e do Calendario Academico, obrigando-se a

'••. "' •£*
cumprir as demais normas referentes as obrigacoes escolares e disciplinares, assim como as
normas e legislagao aplicaveis, pertinentes aos criterios de avalia9ao. aprovavao e
aprendizagem, bem como demais normas emanadas de outros orgaos da CONTRATADA;

V - A CONTRATADA nao se responsabiliza por qualquer dano fisico, moral ou patrimonial
que venha a ocorrer com o (a) aluno (a) e/ou aos sens bens, nas dependencies da instituicao,
advindo de acoes.de tereeiros ou fora do horario oficial de funcionamento da instituicao;

y * .

VI - 0 uso do espaco fisico da FACISA ou imediacoes para estacionamento de automoveis
e/ou motos particulares, constitui-se tao somente disposicao de vontade do (a) aluno (a),
ficando de ja exonerada a CONTRATADA de restituir o bem ou acessorio no caso de furto ou
roubo ou promover ou reembolsar services oriundos de danos;

VII - A CONTRATADA esta desde ja autorizada pclo CONTRATANTE e ALUNO a, sem
quaisquer onus para si ou pagamento de valores, fazer uso da IMAGEM e/ou SOM do aluno,
para fins de divulgacao de programas, do conteudo pedagogico ou do proprio projeto
pedagogico existente pela presta9ao de servos cducacionais da CONTRATADA e
veicula9ao de materia publicitaria.

VIII - Os casos omissos serao encaminhados a Secretaria Academica para processamenio e
encaminhamento para,decisao final da Dirctoria da FACISA/CESESB do conteudo

pedagogico ou do proprio projeto pedagogico existente pela prestacao de services
educacionais da CONTRATADA e veicula9ao de materia publicitaria.
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IX - Os casos omissos serao encaminhados a Secretaria Academica para processimiei
encaminhamento para decisao final da Diretoria da FACISA/CESESB.

X - A Colacao de Grau esta condicionada a quitacao de todas as atividades exigidas na Grade
Curricular do Curso, bem como a regularizacao de eventuais debitos junto a CONTRATADA.

Art. 8°.

As partes elegem o foro da comarca de Itamaraju - Bahia, para ajuizamento de qualquer
demanda decorrente do presente contrato, renunciando a outro, por mais privilegiado que seja
ou venha ser.

As PARTES declara(m) que conhecem todas as clausulas do presente instrumento. sabendo
que estao todas de acordo com a Legislate vigente, tomando-se as mesmas irrevogaveis e
irretrataveis ate o termo final deste instrumento. Assim sendo, o assina em duas vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais de
direito.
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Itamaraju, 20 de junho de 20

Prof. Jackson
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REQUERIMENTO DE MATRICULA

DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE (ALUNO)

Nome: Matrfcula n°.
Endereco: Bairro:
CEP:
Tclefones: Residencial:
Data de Nascimento:
R.G.
CPF:
Profiss3o:

Cidade/UF:
Celular:
Local:
Org3o Emissor:

Comercial:

Sexo:
Estado civil:
E-mail:

Necessita Atendimento especial: Fisico: Auditive: Visual:

DADOS PESSOAIS DO RESPONSAVEL

Nome:
Data de Nascimento: Nacionalidade
Endereco:
Tel crones:
CPF:
Estado civil:

Residencial:
RG:

CEP:
Cidade/UF:
Celular:
OrgSo emissor:

Conjugue:
Nome do Pai / m3e:

Eu, matricula n°, , ora CONTRATANTE, estando
de acordo com as disposicOes do Regimento Geral, ResolilcOes dos orgSos Colegiados Superiores, dos Editais do Processo
Seletivo, Editais e Normas Administrates do CESESB Centra de Ensino Superior do Exrremo Sul da Bahia, de Itamaraju,
e com preco pactuado, no valor de R$ , subdividido em 06 parcelas de R$ , sendo a primeira paga
neste ato e as demais ate'b sexto dia uti l de cada mes, venho requerer a matricula no curso de , da
FACISA - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS turno _, a ser ministrado pela IES.
O presente Requerimento de Matricula, devidamente formalizado, conforme sua data e assinatura obrigam
CONTRATADA e CONTRATANTE, entre si, em tudo que se acha ajustado nas CLAUSULAS GERAIS DO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV1COS EDUCACIONAIS, conhecido em seu inteiro teor e forma pelas partes,
que desde ja o aceitam para todos os seus efeitos legais, cuja copia e entregue neste ato ao (a) Contratante, ficando ainda, o
referido contrato disponibilizado na Secretaria Academica da IES. (De acordo com Protocolo n.° 11.123, Livro A-2, F]$,
273, Registrado no Livro B-9, FIs. 1157/116, sob o n.° 3.633, no Cart6rio de Registros de Titulos e Documentos, Itamaraju-
Bahia, em 20 de junho de 2011).

Itamaraju, dc dc

Assinatura do aluno(a) Assinatura do Responsavel

Contra tada

Testemunhas:
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