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CONTRATO Nº Pelo presente contrato, de um lado Universidade Livre Holística Casa de Bruxas, 

devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 02.178.288/0001-14, com sede à Rua das Figueiras 

2146, Bairro Campestre, Cidade Santo André - SP, doravante denominada CONTRATADA, neste 

ato representado pelo seu representante legal, e, do outro lado, ALINE APARECIDA DE SOUZA 

SILVA, Dt. Nasc: 01/01/2001 apto (a) a cursar o curso livre de Bruxaria Natural, na data __ de 

____ de ___ e turma ______ neste instrumento qualificado, doravante denominado (a) 

CONTRATANTE tem justo e contratado o seguinte. Para a CONTRATADA propõe ministrar os 

ensinos de cursos livres, através das normas estabelecidas pela lei 9.394 de diretrizes e base da 

educação, decreto 2208/97 – Deliberação CEE 14, que após 20 de dezembro de 1996 o ensino 

livre passou a integrar a Educação Profissional. Sobre a reserva de vaga ou matrícula, o 

CONTRATANTE declara aceitar as disposições do Regimento da CONTRATADA que integram o 

presente contrato, distribuído nas seguintes cláusulas: Cláusula 1ª. É de responsabilidade da 

CONTRATADA obedecer aos princípios filosóficos do curso proposto.  

Cláusula 2ª. A CONTRATADA não se responsabiliza pelos eventuais estragos e extravios de 

objetos trazidos pelos alunos, incluindo dinheiro, equipamentos eletrônicos, etc. Cláusula 3ª. 

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e a prestação dos serviços de 

ensino, no que se refere a designação de avaliações, fixação de cargas horárias, designação de 

professores, orientação didático-pedagógica, além de outras providências que as atividades 

docentes exigirem, obedecendo o seu exclusivo critério. Cláusula 4ª. Como contrapartida, 

pelos serviços educacionais que lhe serão prestados, o CONTRATANTE deverá pagar à 

CONTRATADA, a importância total de R$ 0,00, divididos em 0 parcela(s) mensal(is) sucessiva(s) 

(conforme descrito abaixo) sempre no dia . Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº 

Vencimento Valor Nº Vencimento Valor os recibos deverão ser guardados pelo período de 36 

meses após o termino do curso. Cláusula 5ª. O pagamento das parcelas em atraso sofrerá 

multa de 2% (dois por centro) e juros de 0,03% ao dia, não cumulativo, até a data do efetivo 

pagamento. Inciso I – Em caso de inadimplência, a CONTRATADA poderá rescindir o presente 

contrato independente da exigibilidade do debito vencido, ficando desde já autorizada a 

comunicar o inadimplemento superior a 30 dias aos Cadastros e dados de consumidores 

legalmente existentes, nos termos do artigo 43&2º da Lei nº.8078 de 11.09.90. Cláusula 6ª. 

Quando o número mínimo de participantes não for atingido, a CONTRATADA, mediante aviso 

prévio, se reserva o direito de alterar datas, horários ou mesmo cancelar o programa. Cláusula 

7ª. CANCELAMENTO – Ao efetivar inscrição para o curso, o participante motivou uma série de 

custos, tais como: aquisição de apostilas/livros, alocação de salas de aula, contratação de 

docentes e muitos outros. Desta forma, se pretender o Contratante efetuar o cancelamento de 

sua inscrição antes do início do curso ou evento para o qual se inscreveu, deverá ser observado 

o seguinte: A. Se ocorrer em até 30 (trinta) dias do início, será restituído pela CONTRATADA do 

valor pago em sua totalidade; B. Se ocorrer em até 20 (vinte) dias, será retido pela contratada 

20% do valor pago; C. Se for a desistência em até 10 (dez) 



dias, serão retidos 30% do valor pago; D. No caso de desistência em até 6 (seis) dias, o 

percentual retido será de 50%; E. Estando a 5 (cinco) dias do início do curso, fica ciente o 

Contratante que todo material didático já está preparado e o professor responsável pelo curso 

já está contratado, assim, nenhum valor lhe será restituído. Para tanto, o CONTRATANTE 

deverá devolver o recibo juntamente com carta de próprio punho solicitando o cancelamento. 

A devolução deverá ser retirada em nosso departamento administrativo, a partir do terceiro 

dia útil seguinte, após as 14:00hs. Se para tais cursos/eventos, for necessário fretamento de 

veículos de terceiros (ônibus/avião e etc), hospedagem e outros, as desistências deverão 

ocorrer até 20 (vinte) dias antes da utilização, se tal feita não ocorrer o Contratante 

permanecerá responsável pela totalidade dos gastos gerados, até que se consiga vender todo 

o reservado substituindo-o. No caso de ser realizado o cancelamento pelo Contratado até o 

prazo previsto neste, aplicar-se-a o item b, supra. E se for após, porém com sai substituição 

permanece o mencionado do item c à e supra. Nota: No caso de desistência no decorrer do 

curso, nenhum valor pago será restituído e haverá pelo Contratante a responsabilidade do 

pagamento total até o último dia do mês da desistência, bem como, se houver meses faltantes 

a serem ministrados, deverá ser cobrado uma multa de 2% do valor acertado e o Contratado 

deverá continuar pagando 20% (vinte por cento) das parcelas faltantes. Fica ciente o 

Contratante que tais valores não são retidos à títulos de multa ou encargos legais, mas sim, 

como indenização pelos custos administrativos, serviços e executados, que não foram ou serão 

utilizados, porém, realizados pela Contratada. Cláusula 8ª. TRANCAMENTO – O Trancamento 

só é valido para cursos livres superiores a 12 meses. Neste caso o aluno deverá pagar 50% 

(cinquenta por cento) da parcela vigente e será permitido voltar em 1 (um) ano, a partir da 

data do pagamento, sem perder os valores pagos para o mesmo curso, porém em turma 

diferente. Caso haja alterações nos valores de investimento do curso, esse valor será abatido 

da nova turma. No seu retorno pagará os outros 50% (cinquenta por cento) da parcela para 

efetivar o seu destrancamento de matrícula. A turma regressada pelo aluno deverá estar 

compatível em disciplinas ao que ele deixou na época. Cláusula 9ª. TRANSFERÊNCIA DE 

TURMAS – Será permitida a transferência de turmas dentro de um mesmo curso, ou seja, na 

mudança de horários e/ou dias da semana, deste que haja vagas na turma solicitada e 

compatibilidade de conteúdo ministrado. Cláusula 10º. DISPENSA DE FREQUÊNCIA DAS AULAS 

– Salvo os casos previstos no Decreto Lei 1044/69, Lei Federal 4375/64, e de acordo com a 

legislação sobre o assunto, as faltas serão justificadas para fins de aprovação. O aluno terá 

direito de repor as aulas faltantes em outras turmas correntes do mesmo período. Por no 

Máximo 3 (três) vezes sem nenhuma taxa. Nas demais será cobrada uma taxa de R$ 35,00 por 

aula. Cláusula 11ª. Para obter a certificação ao final do curso, o aluno deverá possuir no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, ter a nota mínima de 7 (sete) nas 

avaliações e concluir os respectivos estágios requeridos para a formação. Caso o participante 

não alcance essa exigência, poderá solicitar uma declaração que informe o período cursado e 

assiduidade no curso, mas não receberá o certificado de conclusão. Cláusula 12ª. 

CERTIFICADO. O Certificado é expedido como Curso Livre e, portanto, será cobrado, caso a 

CONTRATANTE não respeite o parágrafo 1 e 2. Parágrafo 1. Para obter o Certificado Gratuito o 

CONTRATANTE deverá solicitar e retirar o certificado no prazo de até 60 dias após a conclusão 

do curso desde que o investimento total esteja quitado, após esse período será cobrado uma 

taxa para a retirada do certificado. Parágrafo 2. Para os certificados solicitados ou retirados a 

partir de 60 dias o valor a ser cobrado será de R$ 98,00. Cláusula 13ª. Taxas – Serão cobradas 



no ato da solicitação: Declarações, atestados, carteirinha do Estudante, 2ª. Via de carnê, 2ª. 

Via de Apostilas. Cláusula 14ª. As indicações de material didático complementar feito pelo 

docente, bem como material de uso individuais, opcionais ou não terão seus custos assumidos 

pelo aluno. Cláusula 15ª. As partes, desde já, nos termos da lei 9307/96, elegem a CÂMARA DE 

MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÂO E ARBITRAGEM DE SANTO ANDRÉ, sito na Avenida XV de novembro 

442 – Centro – Santo André (SP), para indicação de Mediador e/ou Arbitro para de acordo com 

seus Regimentos e Normas, dirimir quaisquer controvérsias relativas ao presente contrato que 

não se resolvam por acordos entre as partes, controvérsias essas que serão submetidas, 

incondicionalmente e irrevogavelmente, ao procedimento estabelecido e assinado pelas  

partes no Compromisso Arbitral. Parag. Único – Nos termos do 2º, do artigo 4º, da lei 9307, de 

23.09.96, as partes contratantes apõem, logo abaixo da presente cláusula, escrita em destaque 

(negrito), suas respectivas assinaturas demonstrando, expressamente, as ciência e aceitação 

da mesma, em todos os seus termos, escolhendo, assim, a CÂMARA DE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE SANTO ANDRÉ, por qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) 

vias, para que produzam efeitos legais. 

 
 

Santo André, 20 de novembro de 2020. 
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CONTRATANTE:  

Li e estou de acordo  
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Assinatura:  
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Assinatura:  

 

 

Atendimento 2º a 6º. das 10 às 18 horas - Telefone (11) 4994-4327 ou (11) 9.4785-2122 

 


