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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 
 
Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços Educacionais de Pós-
graduação “Lato Sensu”, comparecem, de um lado, como CONTRATADA, o Instituto Vale do 
Cricaré Ltda, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
01.997757/0001-64, entidade mantenedora da Faculdade Vale do Cricaré estabelecida na Rua 
Humberto Almeida Francklin, nº. 217, Bairro: Universitário, nesse município de São Mateus, estado 
do Espírito Santo, e de outro, como CONTRATANTE: 

Nome completo do Aluno(a):   

Nome completo do(a) Contratante / Responsável Financeiro:   

Nacionalidade:  Estado Civil:  Profissão:  

CPF:  RG:  Tel:  

Endereço Residencial:  

Bairro:                                                      Nº:                                 CEP:    

E-mail:  D. Nasc:  

os quais, sob a égide dos mandamentos constitucionais e com abrigo das determinações 
estabelecidas pelo Código Civil brasileiro, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei nº. 
9.870/99, observadas as modificações impostas pela MP nº. 2.173-24/01, pela Lei nº. 9.394/96, 
pela Resolução nº 1/2001 e suas alterações, da Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação e pela Portaria MEC 1324, de 08/11/2012, publicada no Diário Oficial da 
União em 09/11/2012, têm entre si, justas e acertadas as disposições contratuais de teor seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento particular de contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais de Pós-graduação “Lato Sensu”, a prestação de serviços 
educacionais, inerente ao curso de Especialização em:__________________________________ 
 __________________________________oferecidos pela CONTRATADA. 
 
§ PRIMEIRO: Resguarda-se a CONTRATADA, até o quinto dia anterior ao início do curso, o direito 
de cancelar a turma que não alcance o número mínimo de 25 (vinte e cinco) alunos regularmente 
matriculados. 
§ SEGUNDO: Observada a hipótese do parágrafo anterior, a CONTRATADA proporcionará ao 
CONTRATANTE o direito de ocupar vaga em outra turma, se existente, ou em curso que atenda 
suas expectativas. 
§ TERCEIRO: Não constam do objeto do presente instrumento particular de contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais de Pós-graduação “Lato Sensu”, os labores especiais de recuperação de 
estudos ou de carga horária, as aulas de reforço, a assistência pessoal ao aluno, os serviços de 
transporte e de estacionamento, a oferta de duplicação fotostática e qualquer tipo de material 
didático-científico de uso obrigatório e individual do CONTRATANTE, bem como as taxas para 
certificações e declarações de interesse exclusivo do aluno do curso, a emissão de certificados e 
eventuais documentos fornecidos pela Secretaria acadêmica responsável da mantida da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA: A matrícula do CONTRATANTE se 
efetivará somente depois de deferido o Requerimento de Matrícula, formalizado mediante o 
preenchimento do impresso específico proporcionado pela Secretaria do curso de especialização 
da mantida da CONTRATADA. 
§ PRIMEIRO: A aprovação do requerimento de matrícula fica sub-rogada às previsões do 
Regimento Geral, das Resoluções, das Portarias emitidas pelos Órgãos Colegiados Superiores, 
pelo Edital de Convocação de pós-graduação “Lato Sensu” e por eventuais atos administrativos de 
ordem, expedidos pela mantida da CONTRATADA. 
§ SEGUNDO: O CONTRATANTE assume a responsabilidade pelas declarações prestadas no 
Requerimento de Matrícula, e se compromete pela entrega de todos os documentos legais 
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comprobatórios de suas afirmações no prazo máximo de até 05 (cinco) dias precedentes ao início 
do período letivo, sob pena de ver revogado automaticamente o seu requerimento, com a isenção 
plena de qualquer responsabilidade por parte da CONTRATADA. 
§ TERCEIRO: Qualquer modificação dos dados cadastrais relativos ao CONTRATANTE deverá 
ser imediata e expressamente comunicada à CONTRATADA, sob pena de prevalecerem às 
informações prestadas no Requerimento de Matrícula.  
§ QUARTO: O cancelamento da matrícula deverá ser registrado pelo CONTRATANTE na 
Secretaria dos cursos de pós-graduação Mato sensu da mantida da CONTRATADA, por escrito, 
até 05 (cinco) dias subsequentes ao regular início das atividades letivas do curso. 
§ QUINTO: Na hipótese de cancelamento da matrícula antes do início do primeiro semestre letivo 
em decorrência de algumas das hipóteses dos parágrafos anteriores, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do presente contrato, podendo 
tal valor ser deduzido do valor pago da primeira parcela atribuída ao preço da presente 
contratação.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO: A título de preço pelo desfrute do 
objeto do presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços Educacionais de 
Pós-graduação “Lato Sensu”, O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valor total de cada 
cursos da seguinte forma:  

I. Cursos da Área de saúde Fisioterapia em Terapia Intensiva e Enfermagem ginecológica e 
obstetrícia o valor total de cada um é de R$ 5.213,88 (Cinco mil, duzentos e treze reais e 
oitenta e oito centavos), para o curso de Enfermagem em Emergência e Urgência o valor 
total é de R$ 5.899,13 (Cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos).  

II. Curso da área de Direito: Direito Penal e Processo Penal, no valor total de R$ 4.719,31 
(quatro mil, setecentos e dezenove reais e trinta e um centavos). 

III. Cursos da área da Educação de: Docência no Ensino Superior e Educação Especial e 
Inclusiva no valor de R$ 3.539,48 (três mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito 
centavos) cada; e o curso de Educação Digital 4.0 no valor de R$ 4.140,77 (quatro mil, 
cento e quarenta reais e setenta e sete centavos). 

IV. Curso da área de Engenharia: Engenharia de Segurança do Trabalho e Biossegurança, no 
valor total de R$ 6.000,10 (seis mil e dez centavos). 

V. Cursos na área de Gestão e Negócios de: Gestão Estratégica de Pessoas; MBA em 
Logística Portuária e Gestão Estratégica de Pessoas, no valor de R$ 4.129,39 (quatro mil, 
cento e vinte e nove reais, trinta e nove centavos) cada um. 

§ PRIMEIRO: O valor do curso contido na cláusula terceira será dividido em 15 parcelas iguais, 
mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento para o exato mês de início do curso, no 
ato da matrícula, a depender da iniciação do (a) aluno (a). O vencimento das parcelas serão todo 
dia 05 (cinco) de cada mês.  
§ SEGUNDO: O valor da mensalidade será conforme pactuado na clausula terceira com reajuste 
anual, se necessário for de acordo a duração do curso pleiteado, e será realizado através do Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor (INPC). 
§ TERCEIRO: A importância atribuída a presente contratação e em caso de demais renovações 
contratuais, alterações e reajustes previstos compreende as horas de atividades letivas do curso 
oferecidas pela CONTRATADA, e distribuídas no tempo de duração do curso escolhido. 
§ QUARTO: Eventuais descontos oferecidos pela CONTRATADA, a título de bonificação pela 
pontualidade no pagamento das prestações, representam mera liberalidade e podem ser 
suprimidos a qualquer tempo. 
§ QUINTO: O preço estabelecido pelo caput da presente cláusula não alcança as exceções 
previstas pelo parágrafo terceiro da cláusula primeira. 
§ SEXTO: Para as parcelas vincendas após a efetivação da matrícula será emitido um boleto 
bancário ou um carnê específico, sendo que, serão entregues, todas as parcelas a serem pagas 
pela contratação do serviço educacional solicitado. Fica o CONTRATANTE obrigado a retirar junto 
a Tesouraria o carnê/boleto bancário, no período determinado pela CONTRATADA. 
§ SÉTIMO: Na eventualidade de encontrar-se impossibilitado de retirar o boleto ou o carnê para 
satisfazer as mensalidades, o CONTRATANTE se compromete pelo pagamento até o dia do 
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vencimento, mediante depósito bancário, com a identificação do nome do depositante, a ser 
efetuado na conta corrente nº. 11.296.860, que a CONTRATADA mantém junto a Agência 0135, 
do Banco 021 (Banestes), CNPJ 01.997757/0001-64 e cujo comprovante deverá ser apresentado à 
CONTRATADA até cinco dias após a efetivação do depósito. 
§ OITAVO: O atraso de qualquer das parcelas previstas pelo caput da fluente cláusula, implicará 
na cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor nominal das mesmas, sem 
prejuízo da atualização monetária pelos índices oficiais vigentes, e do acréscimo de juros de 1% 
(um por cento) ao mês e 10% (dez) por cento de honorários advocatícios pela cobrança 
extrajudicial, até a data do efetivo do pagamento. 
§ NONO: O descumprimento de quaisquer das parcelas previstas pelo caput da presente cláusula, 
representativas das obrigações econômicas assumidas pelo CONTRATANTE, autoriza a 
CONTRATADA providenciar o imediato registro do então devedor perante os órgãos de proteção 
ao crédito e promover os meios adequados à recuperação do respectivo crédito, suportando o 
CONTRATANTE com todos os ônus derivados das medidas extrajudiciais ou judiciais utilizadas. 
§ DÉCIMO: Quando optado pelo parcelamento, a inadimplência sucessiva de três parcelas gerará 
o vencimento antecipado das parcelas vincendas, acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre 
o débito e honorários advocatícios judiciais contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da dívida, sem prejuízo das custas e despesas processuais, autorizando a 
CONTRATADA tomar as medidas legais para satisfação do crédito. 
§ DÉCIMO PRIMEIRO: As partes acordam que a dívida total vence, ordinariamente, na data final 
do pagamento da última parcela prevista no presente acordo. Neste sentido, por se tratar de 
obrigação única, que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento 
do SEGUNDO ACORDANTE, fica convencionado que o termo inicial do prazo prescricional será o 
dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Precedente do 
Superior Tribunal de Justiça, processo nº AREsp 1033260 RS 2016/0330060-8. 
 
CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DA CONTRATAÇÃO: A presente contratação é celebrada por 
prazo determinado de _______ (_____________) meses, para a oferta dos serviços educacionais, 
que tem início com a efetivação da matrícula do CONTRATANTE, prazo este limite para a 
satisfação normal das _____________ (_________________) horas de atividades do curso 
escolhido de especialização. Diferentemente da contratação financeira que será realizada de 
acordo a negociação financeira realizada entre as partes. 
§ ÚNICO: Não cumprindo o prazo previsto na cláusula acima, o CONTRATANTE, com suas 
obrigações acadêmicas e científicas dentro do prazo ajustado pelo caput da presente cláusula, as 
partes se comprometem pela celebração do instrumento de contrato adicional na hipótese prevista 
pelos parágrafos primeiro e segundo, da cláusula sexta, abaixo. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA se obriga pelo 
planejamento, adequação, realização e delimitação de todas as atividades acadêmicas em nível de 
pós-graduação Lato Sensu que se mostrarem imprescindíveis ao desenvolvimento do curso de 
especialização de forma que o CONTRATANTE encontre condições para o seu aprofundamento 
científico-profissional e aprimoramento na aplicação de conhecimentos e tecnologias 
indispensáveis à solução de problemas em seu ambiente de atuação profissional. 
§ ÚNICO: Cumpre à CONTRATADA fixar o calendário para as aulas e estabelecer o cronograma 
para a entrega dos trabalhos, depósito e defesas e/ou trabalhos finais do curso optante. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Ademais do encargo econômico 
assumido pela cláusula terceira e seus parágrafos, o CONTRATANTE se submeterá ao 
Regulamento Geral da Coordenação de Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Cursos; do 
Regimento Geral, das Resoluções, as Portarias emitidas pelos Órgãos Colegiados Superiores; ao 
Edital de Convocação e de todos os atos administrativos de ordem, expedidos pela mantida da 
CONTRATADA, que tenham o escopo de normatizar o desenvolvimento e termo do programa de 
mestrado. 
§ PRIMEIRO: Na eventualidade do CONTRATANTE não cumprir com as obrigações acadêmicas 
previstas no presente contrato, no regimento interno do programa, no manual do aluno e nas 
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normativas pertinentes a modalidade educacional ao longo do periodo estabelecido pela mesma 
disposição contratual, as partes se obrigam pelo ajuste de um instrumento de contrato adicional, 
apto à determinação do preço e condições à sua única prorrogação pelo prazo não superior a 1 
(um) ano. 
§ SEGUNDO: Para conseguir a prorrogação prevista pelo parágrafo anterior, o CONTRATANTE 
deverá requerê-la com antecipação na secretaria do curso de especialização.  
§ TERCEIRO: o CONTRATANTE compromete-se a manter os endereços indicados para 
comunicação devidamente atualizados, bem como, de cumprir com o seu dever de comunicar à 
CONTRATADA por escrito e com a devida comprovação do envio de correspondência sobre 
qualquer mudança de endereço, seja endereço físico, telefone de contato, e-mail ou outra forma 
indicada como canal de comunicação entre as partes, sob pena de serem consideradas válidas as 
correspondências enviadas aos endereços constantes no presente instrumento e no respectivo  
requerimento de matricula, inclusive para efeitos de citação judicial. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA Para 
obter o título de Especialista, além de ter sido aprovado em todas as disciplinas constante na 
estrutura curricular do curso, o aluno deverá ter completado a carga horária mínima exigidos no 
currículo do curso, ter sido aprovado nas atividades cumpridas durante o curso e apresentado e 
obtido aprovação no trabalho final do curso de acordo o apresentado na regimentação da 
modalidade de ensino. Deverá ainda atender a todas as regras previstas no regimento interno do 
programa, no manual do aluno e nas demais normativas que estiverem ligadas a modalidade para 
os cursos de pós-graduação Lato Sensu. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA SUSPENSÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL: O presente instrumento 
particular de contrato de Prestação de Serviços Educacionais de Pós-graduação “Lato Sensu”, 
poderá ser rescindido, a qualquer tempo, da seguinte forma: 
§ PRIMEIRO: Pela CONTRATADA, quando o CONTRATANTE praticar atos de indisciplina, 
infringir o presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços Educacionais de 
Pós-graduação “Lato Sensu”, ou transgredir normas legais ou qualquer das previsões 
estabelecidas pelo acervo documental da CONTRATADA e sua mantida. 
§ SEGUNDO: Pelo CONTRATANTE, na hipótese de cancelamento da matrícula solicitado de 
acordo com a previsão do parágrafo quarto e quinto, da cláusula segunda, e mediante o 
cumprimento dos termos do parágrafo sexto, sétimo e oitavo, da cláusula terceira. 
§ TERCEIRO: Pelo CONTRATANTE, fora do prazo ajustado pelo parágrafo quinto, da cláusula 
segunda, desde que suporte com o pagamento de multa rescisória equivalente a 20% (vinte por 
cento) sobre o valor remanescente da contratação, e se encontre em dia com eventuais obrigações 
assumidas junto à Secretaria de Pós-graduação “Lato Sensu”, Biblioteca ou demais segmentos 
institucionais. 
§ QUARTO: Pelo CONTRATANTE, em razão do abandono de curso, considerado a partir do 
afastamento das atividades acadêmico-científicas, sem justo motivo, por mais de 30 (trinta) dias 
ininterruptos, quando deverá suportar o preço relativo ao período do abandono, adicionado do 
equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do presente contrato. 
§ QUINTO: A suspensão parcial por trancamento a pedido do CONTRATANTE por motivo 
formalmente identificado e parecer da diretoria financeira, de acordo os tramites e regulamentação 
do curso de Pós-graduação “Lato Sensu”.  
§ SEXTO: Verificada uma ou mais das hipóteses antes mencionadas, o CONTRATANTE, no ato 
de seu desligamento, pagará uma multa rescisória equivalente a 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do presente contrato, devendo ainda cumprir com eventuais obrigações assumidas 
junto à Secretaria de Mestrado, Biblioteca ou demais segmentos institucionais. 

 
CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO E GUARDA DOS BENS 
DE USO PESSOAL DO CONTRATANTE: A CONTRATADA se exime da responsabilidade por 
ocasionais danos ou prejuízos decorrentes da guarda e conservação de bens pessoais de uso 
exclusivo do CONTRATANTE, sejam quais forem.  
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CLÁUSULA DÉCIMA: DOS DIREITOS DE IMAGEM: O CONTRATANTE desde já concede 
autorização expressa, por seu livre consentimento, para a CONTRATADA efetuar a captura, 
guarda, manipulação, edição e uso da imagem do ALUNO para fins de identificação, 
autenticação, segurança, registro de atividades, acervo histórico, uso institucional, educativo 
e social, o que inclui os eventos promovidos pela CONTRATADA, o que abrange os perfis 
oficiais da CONTRATADA nas mídias sociais, website ou portal da Internet, Intranet, quadro 
de avisos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESPONSABILIDADE – TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: É facultado à CONTRATADA disponibilizar ao 
CONTRATANTE, os seus recursos educacionais de tecnologia da informação e 
comunicação compostos por computadores fixos, seus periféricos, dispositivos móveis, 
Portal do aluno, ou outros recursos tecnológicos, para que este possa fazer o seu uso no 
desenvolvimento das suas atividades com finalidade exclusivamente educacional. 
§ PRIMEIRO: A utilização dos recursos referidos no caput pelo(a) CONTRATANTE está 
condicionada à assinatura de termo de responsabilidade, o qual será regulado nos termos do 
Regimento Interno e demais normas e princípios éticos da IES. 
§ SEGUNDO: Fica desde já convencionado que a CONTRATADA irá realizar monitoramento 
físico e digital de todos seus ambientes, inclusive através de uso de câmeras em salas de aula 
e áreas comuns. 
§ TERCEIRO: O CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA por qualquer dano ou prejuízo 
que eles, o ALUNO, ou ainda qualquer acompanhante de um deles, venha a causar nos 
edifícios, instalações, mobiliários ou recursos tecnológicos previstos na presente cláusula, da 
CONTRATADA e à sua imagem e reputação escolar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  PACTO DE PENHORABILIDADE SALARIAL NO CASO DE 
DEMANADA JUDICIAL: Considerando que o curso aqui contratado poderá gerar ganhos 
financeiros ao CONTRATANTE, tais como promoção, aprovação, novas contratações, dentre 
outros, as partes ajustam que no caso de eventual inadimplemento e demanda judicial submetido 
ao Poder Judiciário, a CONTRATANTE abre mão dos direitos previstos no artigo 833 do Código de 
Processo Civil Brasileiro, principalmente no tocante a penhorabilidade salarial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  A parte CONTRATANTE declara ter recebido no ato de 
assinatura do presente contrato uma via dos seguintes documentos: Modelo para Plano de 
Trabalho, Ementas, Calendário Acadêmico, Manual do Aluno, Regimento Interno e declara-se 
ciente de todas as regras e termos ali presentes. O aluno declara-se ciente que poderá obter 2ª via 
dos referidos documentos no website http://www.ivc.br.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  FORO DE ELEIÇÃO: Para dirimirem eventuais conflitos de 
interesse emergentes do cumprimento ou interpretação das presentes disposições contratuais, as 
partes elegem o Foro da Comarca de São Mateus, neste Estado do Espírito Santo, independente 
de outro de maior privilégio. 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais de Pós-graduação “Lato Sensu” em 02 (duas) vias com igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
São Mateus-ES, ......... de ............................... de 2021.          
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE CONTRATADO 

Testemunha: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

http://www.ivc.br/

