
CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU / ESPECIALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 

O presente instrumento foi gerado por meio eletrônico mediante o acesso e comunicação 

no ambiente virtual pelo sitio http://posestacio.cers.com.br , cujas disposições refletem as 

autorizações e aceites em campos específicos de escolha no curso do procedimento de 

oferta, análise previa de conteúdo, requisitos, restrições, inscrição e opção por celebração 

deste CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, o qual será regido pelas 

normas legais aplicáveis, notadamente os artigos 206, incisos II e III, e 209 da Constituição 

Federal e nas disposições das Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, nº 9.870, de 23 de novembro de 1999 e nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, e, sobretudo, pela disciplina a seguir convencionada. 

 
(I) PARTES 

 

CONTRATANTE: 

NOME COMPLETO:      

CPF:   RG:   EXPEDIDO POR:      

ENDEREÇO COMPLETO:         

CEP:  CIDADE:  ESTADO:    

TELEFONES: CELULAR:  RESIDENCIAL:  COMERCIAL:    

DATA DE NASCIMENTO:   EMAIL:    

CURSO CONTRATADO:       

POS GRADUAÇÃO EM DIREITO 

MODALIDADE: EDUCAÇÃO A DISTANCIA 

TURMA    
 

CONTRATADA: 

 
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, sociedade empresaria inscrita 

no CNPJ/MF sob número 34.075.739/0001-84, com sede localizada na Rua do Bispo, 83, 

Bairro Rio Comprido, Cidade do Rio de Janeiro, Estado RJ - (Instituição de Educação 

Superior - “IES”); e 

 
COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA, sociedade empresaria inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.403.264/0001-06, estabelecida na Rua Madre de Deus 27, Andar 10, 

Recife Antigo, Recife/PE, CEP 50030-906 (“Parceiro Operacional”). 

 
(II) CLÁUSULAS 

 

1. OBJETO 

http://posestacio.cers.com.br/


1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais pela 

CONTRATADA em favor do CONTRATANTE, com vistas à realização do Curso de Pós- 

Graduação lato sensu na modalidade a distância (EAD) escolhido pelo CONTRATANTE 

supra indicado (“Curso”), em conformidade com a legislação aplicável, com este 

Instrumento, com o Manual do Aluno e com o Regulamento Interno da CONTRATADA, 

comprometendo-se as partes a cumpri-lo, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio 

contratual. 

 
1.2. O Curso objeto deste contrato é realizado a distância (EAD) por ações 

desenvolvidas no ambiente virtual da internet, composto por atividades síncronas, ou seja, 

em dias e horários determinados, e assíncronas, em formato de aulas online gravadas e ao 

vivo; fóruns de discussão e chat, ambos moderados por tutor; avaliações, videoconferência, 

além das atividades colocadas à disposição do CONTRATANTE no ambiente virtual de 

aprendizagem, consoante o Cronograma e Planejamento do Curso previamente 

disponibilizado no sitio http://posestacio.cers.com.br/. 
 

1.3. Serão realizadas exclusivamente na forma presencial as avaliações do Curso, as 

quais serão agendadas previamente por meio eletrônico pelo CONTRATANTE, para 

comparecimento em um dos polos disponibilizados pela CONTRATADA, conforme 

disciplinado no Manual do Aluno, que se integra ao presente instrumento como Anexo  

para todos os fins de direito. 

 
2. DECLARAÇÕES PRELIMINARES – REQUISITOS 

 

O presente  contrato  é  válido  e  eficaz  a  partir da presente data , tendo sido 

celebrado em ambiente virtual mediante o acesso do CONTRATANTE ao site 

http://posestacio.cers.com.br/, no qual se cadastrou gerando um código de acesso com 

nome de usuário e senha pessoais. Acessou a área de cursos em 

http://posestacio.cers.com.br/cursos/; escolheu o curso desejado, observou os 

regulamentos e disposições contratuais, cronograma e plano do Curso; preço e formas de 

pagamentos; Manual do Aluno e clicou no ícone Comprar. Selecionou, na  sequencia,  a 

opção de pagamento; preencheu os dados de acesso ao sistema Pagseguro; escolheu a 

forma de pagamento e finalizou a contratação. Este contrato somente se efetivou após o 

CONTRATANTE ter ultrapassado as diversas fases indicadas e clicado “EUACEITO”. 

 
2.1. O CONTRATANTE declara ter tido conhecimento previamente a esta contratação  

de ser requisito essencial à participação no curso possuir e manter correio eletrônico (e- 

mail) e telefones para contatos atualizados e que seu acesso via rede mundial de 

computadores seja feito por equipamentos dotados das seguintes tecnologias, às suas 

próprias expensas: 

 
 computador dotado de câmera (webcam), caixas reprodutoras de som e 

microfone 

 conexão à Internet com transmissão de dados de 1 Mbps ousuperior 

 o reprodutor de multimídia e aplicações Adobe Flash Player 

 navegador Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, ouOpera 

 o programa de teleconferência Skype. 

http://posestacio.cers.com.br/
http://posestacio.cers.com.br/
http://posestacio.cers.com.br/cursos/


2.2. O CONTRATANTE declara desde já ter acessado previamente, lido e concordado 

com o Regulamento Interno e Manual do Aluno e Regulamento de Monografia da 

CONTRATADA, para a celebração do presente contrato e participação no Curso; 

documentos eletrônicos estes que se integram a este instrumento, como se estivessem  

aqui transcritos, para todos os fins obrigacionais e cumprimento das disposições ora 

convencionadas. 

 
2.3. O CONTRATANTE declara, ainda, ser detentor de diploma de curso superior 

devidamente reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura do Brasil, de modo 

que se encontra apto, na forma da lei, a participar e, uma vez cumprido o rito e programa 

do Curso, ao final obter o correspondente Certificado de Pós Graduação Lato Sensu. 

 
2.4. A matrícula acadêmica no Curso ficará condicionada a apresentação de todos os 

documentos indicados no Regulamento da Pós-Graduação e Manual do Aluno, conforme 

prazos estabelecidos nesses instrumentos e, em caso de não comprovação do curso de 

graduação na forma do item 2.3. anterior, o CONTRATANTE não terá o correspondente 

Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu. 
 

2.5. A CONTRATADA, por sua vez, declara para todos os fins ser Instituição de Ensino 

Superior (IES) devidamente credenciada para o exercício da atividade de ensino ora 

contratada, na forma da regulamentação legal específica, notadamente, em parceria 

operacional e logística com o COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (CERS 

CURSOS ON LINE – Parceiro Operacional), com a utilização de infraestrutura e plataforma 

de tecnologia adequadas ao fim proposto e contratado. 

 
3. O CURSO. DEVERES DA CONTRATADA 

 

3.1. A CONTRATADA é responsável pelo projeto pedagógico e matriz curricular do 

Curso, coordenação pedagógica e acadêmica, devendo zelar por sua qualidade e pelo 

cumprimento das metodologias de educação adistância. 

 
3.2. Na qualidade de Instituição de Ensino Superior – IES, a CONTRATADA tem a 

obrigação e responsabilidade de orientação técnica sobre a prestação dos serviços de 

ensino, especialmente em relação à avaliação e ao rendimento escolar dos alunos, a fixação 

de carga horária, à grade curricular, à indicação de professores e atividades curriculares, à 

modalidade de ensino e a orientação didático-pedagógica, razão pela qual, por força da 

autonomia acadêmica definida em lei, poderá a CONTRATADA, a qualquer tempo,  

proceder alterações nas atividades aqui mencionadas, desde que haja prévia comunicação 

ao CONTRATANTE, através de qualquer meio dedivulgação. 

 
3.3. O Curso será ministrado no ambiente virtual de aprendizagem por meio do site 

http://posestacio.cers.com.br/. 
 

3.4. A CONTRATADA disponibilizará na data prevista de início do Curso o acesso do 

CONTRATANTE ao ambiente virtual de aprendizagem, através de login e senha gerados 

pela CONTRATADA, após confirmação do pagamento da CONTRATANTE. 

http://posestacio.cers.com.br/


3.5. Serão disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem aulas previamente 

gravadas ou ao vivo, conforme plano do Curso. 

 
3.5.1. Em virtude da necessidade de planejamento e agendamento prévio da 

gravação das aulas e tendo em vista as constantes mudanças legislativas  

e jurisprudenciais consideradas relevantes pela Coordenação do Curso,  

as atualizações de conteúdo posteriores à gravação, caso haja 

necessidade, poderão ser feitas preferencialmente em vídeos 

complementares e materiais didáticos, que serão divulgados pela 

Coordenação Acadêmica. 
 

3.6. Nos dias e horários previamente agendados, serão realizados chats, com os 

professores-tutores e/ou coordenadores, ou, em caso de força maior, por outro professor, 

com conhecimento comprovado na área. 

 
3.7. Será disponibilizado, também, serviço de tutoria, que acompanhará a  

aprendizagem do CONTRATANTE por todo o curso, através do ambiente virtual de 

aprendizagem e/ou através de e-mails ou outros canais de comunicação disponibilizados 

para esclarecimento de dúvidas. 

 
3.8. Para a integralização da carga horária do Curso serão consideradas atividades 

acadêmicas todas aquelas permitidas pelo MEC e pela legislação vigente. 

 
3.9. Poderá a CONTRATADA, de acordo com as diretrizes curriculares e conseguinte 

carga horária, atribuir que o CONTRATANTE cumpra parte da carga horária do Curso sob  

a modalidade de atividades complementares ou atividades estruturadas. 

 
3.10. Tendo em vista que o prazo de duração do Curso é estimado, poderá a 

CONTRATADA, a seu exclusivo critério, ajustar o calendário para diminuir ou ampliar sua 

duração, conforme programação a ser informada com antecedência mínima de 30 (trinta 

dias) no ambiente virtual de aprendizagem. 

 
3.11. Compõe a matriz curricular do Curso a aferição de frequência, consubstanciada, no 

caso do ensino a distancia, na realização das atividades, quais sejam, assistir à aulas, 

participar de fóruns e chats; e a realização de avaliações do CONTRATANTE para 

verificação de aprendizagem e atribuição de nota, com vistas à obtenção do certificado ao 

final do Curso. Seu descumprimento implica emreprovação. 

 
3.12. Por motivos de natureza operacional e acadêmica, a CONTRATADA fixará as datas  

e horários das avaliações, em polo a ser escolhido pelo CONTRATANTE, e defesa do TCC – 

Trabalho de Conclusão do Curso, de acordo com a disponibilidade dos professores, 

mediante prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

 
3.12.1. A CONTRATANTE manterá constantemente atualizado o rol de polos 

disponíveis em Municípios brasileiros no ambiente de aprendizagem virtual. 



3.12.2. O rol de polos poderá ser modificado periodicamente, conforme a politica 

institucional da CONTRATADA. 

 
3.12.3. A CONTRATADA envidará os melhores esforços para manter ao longo  do  

prazo deste contrato polos em municípios próximos àqueles existentes no 

momento da presente contratação. 

 
3.12.4. Não há direito prévio do CONTRATANTE à realização das avaliações 

presenciais em determinado polo. Uma vez disponibilizado o polo pela 

CONTRATADA no ambiente virtual de aprendizagem e promovida a respectiva 

escolha pelo CONTRATANTE, obriga-se, então, a CONTRATADA a manter  

aquele polo determinado, salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior; 

hipótese em que se responsabilizará a CONTRATADA pela  substituição  em 

local na mesma região metropolitana do polo indicado peloCONTRATANTE. 

 
3.13. O Curso é composto por Módulos sequenciados, com matérias distintas, cujo 

cumprimento do seu conjunto permitirá a obtenção do Certificado da Pós-Graduação Lato 

Sensu. Ao final da realização do ciclo de cada Módulo, deverá o CONTRATANTE renovar  

sua Matrícula no próprio ambiente virtual acadêmico para o módulo subsequente, uma  

vez cumpridas suas obrigações contratuais e acadêmicas. 

 
3.14. Acaso haja desistência ou cumprimento parcial do Curso, o CONTRATANTE terá 

direito de ter o certificado de curso de extensão para cada Módulo devidamente cumprido. 

 
3.15. Ao final do cronograma de atividades, será emitido o Certificado e Conclusão de 

Curso em favor do CONTRATANTE, uma vez promovidas de todas as disciplinas e 

atividades acadêmicas obrigatórias, bem como a entrega de toda documentação necessária 

para tanto e previamente solicitada pela CONTRATADA, especialmente a comprovação de 

conclusão de graduação. O não cumprimento de todas as obrigações acadêmicas e/ou a 

não entrega da documentação solicitada, implica na impossibilidade de expedição dos 

documentos citados. 

 
3.16. A emissão do Certificado e Conclusão de Curso será feita mediante o regular 

cumprimento das obrigações acadêmicas e contratuais pelo CONTRATANTE. 

 
4. AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

4.1. O CONTRATANTE deverá observar todos os procedimentos previstos no 

Regulamento do Curso e Manual do Aluno, em conformidade com as normativas propostas 

pelo MEC – Ministério da Educação do Brasil. 

 
4.2. O CONTRATANTE obriga-se a cursar os módulos e/ou atividades do Curso de 

acordo com o projeto pedagógico e matriz curricular estabelecidos, observado o limite 

MINIMO de cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades acadêmicas, 

tais como assistir às aulas, realizar os exercícios de fixação e participar de fóruns e chats, 

sob pena de não alcançar, ao final, o certificado correspondente. 



4.2.1. O CONTRATANTE poderá acessar até três vezes o mesma vídeoaula. 

4.2.2. A Turma do Curso é finalizada quando do cumprimento de todas as atividades 

previstas no calendário. 

4.2.3. Uma vez encerrada a Turma, não haverá mais permissão de acessos. 

4.2.4. A CONTRATADA não promoverá aberturas de módulos e/ou  atividades  

quando o Curso não estiver sendo oferecido ou quando a Turma não estiver 

tendo aulas. 

4.2.5. Responsabiliza-se o CONTRATANTE a cumprir o percentual mínimo indicado 

de atividades acadêmicas, mesmo na hipótese de a presente contratação ter 

ocorrido após o início do período letivo, não fazendo jus a qualquer tipo de 

reposição de atividade ou aulas especiais, referentes ao período já decorrido  

do início do período letivo, ou direito a qualquer tipo de indenização, 

descontos, benefícios. 

 
4.3. Deverá, ainda, o CONTRATANTE: 

 
4.3.1. honrar com sua obrigação de pagar o preço do Curso convencionado, nos 

prazos e formas contratados; 

4.3.2. utilizar-se de equipamentos e softwares, com os requisitos mínimos exigidos, 

com acesso à Internet e ter e-mail e telefone para permanente contato; 

4.3.3. manter seus dados cadastrais atualizados e com informações verídicas, bem 

como zelar pela confidencialidade de sua senha e login, de forma a não permitir 

compartilhamento; 

4.3.4. responder, nos prazos estabelecidos, a todas as mensagens recebidas; 

4.3.5. seguir os padrões de conduta estabelecidos e vigentes na Internet, abstendo-se 

de: (i) violar a privacidade de outros usuários; (ii) permitir que outras pessoas 

utilizem seu acesso ao ambiente virtual de aprendizagem; (iii) utilizar  

qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança do ambiente virtual 

de aprendizagem e de sites relacionados; (iv) agir conscientemente para 

destruir arquivos ou programas do ambiente virtual de  aprendizagem  e de 

sites relacionados; (v)utilizar os nomes e e-mails dos participantes do curso 

para fins comerciais; (vi) enviar mensagens que possam ser consideradas 

obscenas e fora dos padrões éticos e de bons costumes; 

4.3.6. não reproduzir, sob qualquer forma, o material do curso, sob pena de 

responder, civil e criminalmente, perante a CONTRATADA e terceiros, nos 

termos da Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, por violação da 

propriedade intelectual, devendo o uso deste ser feito exclusivamente em 

âmbito privado, pelo CONTRATANTE. 

 
5. OS VALORES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 

5.1. Em contraprestação aos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE aceitou e 

optou por pagar o preço  de R$ , proposto para o Curso na   oportunidade desta 

contratação, observadas as campanhas promocionais, eventuais descontos e planos de 

pagamento  e,  dentre  as opções  ofertadas  para  quitação,  preferiu  efetuar o  pagamento 



5.2. Na hipótese de o CONTRATANTE ter optado pela forma de pagamento por cartão 

de crédito de terceiros, tais como pais, filhos, parentes, amigos; responsabiliza-se civil e 

criminalmente por sua respectiva autorização, existência de saldo e inexigibilidade de 

reembolso/ou repetição de indébito, sob pena de resolução do presente contrato. 

 
5.3. Em caso de inadimplemento, poderá a CONTRATADA cobrar multa de 2% sobre a 

parcela devida, juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês e atualização monetária com 

base no IGP-ME/FGV, bem como poderá adotar todas as providências legais de cobrança 

cabíveis, inclusive inscrever o nome do CONTRATANTE em cadastro ou serviços 

legalmente constituídos e destinados à proteção da cobrança do crédito advindo deste 

contrato, valendo o presente contrato como título executivo extrajudicial, nos termos do 

art. 585, II, do CPC, reconhecendo, o CONTRATANTE, desde já, este título, como líquido, 

certo e exigível, ou, ainda, qualquer tipo de cobrança prevista na legislação brasileira, 

independentemente de prévia notificação, podendo tais providências serem tomadas 

isolada, gradativa ou cumulativamente. Todas as despesas da CONTRATADA decorrentes 

da(s) cobrança(s) prevista(s) neste item poderão ser cobradas do CONTRATANTE a título 

de reembolso. 

 
5.4. O CONTRATANTE compreende que o preço pago em contraprestação aos serviços 

contratados, independem de sua respectiva utilização, de modo que, sua obrigação de 

pagar mantem-se válida e eficaz, independentemente de o CONTRATANTE ter optado por 

não fazer ou tenha sido impossibilitado de assistir às aulas, de realizar as atividades 

acadêmicas e exercer outros direitos inerentes ao Curso. 

 
5.5. As obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATNTE são de meio e não de 

resultado, motivo pelo qual, manter-se-á obrigado o CONTRATANTE a pagar  

integralmente o preço convencionado nas hipóteses de: 

 
5.5.1. reprovação por não cumprimento das atividades acadêmicas, conforme 

mínimo obrigatório exigido; 

 
5.5.2. reprovação ocasionada pelo não atingimento do grau de desempenho 

estabelecido pela CONTRATADA; 

 
5.5.3. contratação após o início do período letivo, uma vez que não fará jus  a  

nenhum tipo de desconto ou redução do valor total cobrado pelo respectivo 

período. 

 
5.6. Os procedimentos administrativos, como segunda via de  documentos, expedição 

de declarações, migração de turma, trancamento de matrícula, avaliação final, entre  

outros, implicarão em cobrança ao CONTRATANTE, devendo ser previamente requeridas, 

por requerimento on-line, sendo os valores de tais procedimentos administrativos 

previamente informados ao CONTRATANTE, pelo Sistema de Informação acadêmica, 

conforme Portaria MEC 40 de 12.12.2007. 

 
5.7. Caberá, exclusivamente, à CONTRATADA definir a sua política comercial e os seus 

critérios para concessão de descontos e modalidades de pagamento. 



5.8. O CONTRATANTE declara ter plena ciência que, dependendo do período em que 

seja firmada a contratação do Curso e de acordo com o plano e meio de pagamento 

escolhido, os valores praticados poderão ter sido diferenciados de outras oportunidades. 

 
5.9. Qualquer alteração acadêmica de matrícula poderá ensejar, a critério da 

CONTRATADA, cobrança de taxa administrativa. 

 
5.10. No caso de aproveitamento de estudo/isenção de disciplinas, não haverá 

devolução, redução, reembolso ou desconto dos valores pagos ou a pagar. 

 
5.11. O valor fixado para os serviços educacionais não sofrerá reajustes durante o 

período letivo e obedecerá a variação de custos educacionais incorridos, conforme 

previsão constante da Lei nº 9.870/99 e do Decreto no. 3.274/99. 

 
6. SUSPENSÃO DO CONTRATO (TRANCAMENTO) 

 

6.1. O CONTRATANTE poderá solicitar a suspensão do contrato ato comumente 

designado no meio acadêmico como trancamento da matrícula. Para tanto, promoverá o 

requerimento on line, no próprio ambiente virtual de aprendizagem. 

 
6.2. Para solicitação de suspensão do contrato, o CONTRATANTE deverá estar 

adimplente com suas obrigações contratuais e pagar taxa de trancamento de matrícula, de 

acordo com valores previamente estabelecidos no Sistema de Informação Acadêmica, 

conforme Portaria MEC 40, de 12.12.2007. 

 
6.3. Não é permitido o trancamento de matrícula quando o CONTRATANTE estiver 

cursando o seu primeiro módulo de disciplinas. Neste caso, não sendo possível a 

permanência no Curso, o CONTRATANTE deve requerera resilição do Contrato. 

 
6.4. O trancamento da matrícula implicará na suspensão dos pagamentos das parcelas 

do preço vincendas, permanecendo devidos os valores pelos serviços já prestados 

observando-se no cálculo a proporcionalidade do período do Curso em relação ao seu 

Cronograma de Atividades e ao número de aulas já ofertado. 

 
6.4.1 No cálculo da proporcionalidade, o Contratante que tiver pago valores a mais 

ficará com carta de crédito a ser utilizada no ato da reabertura da matrícula ou, em 

não sendo reaberta a matrícula, o valor do crédito será utilizado para abatimento  

da multa contratual em virtude da extinção automática do contrato. 

 
6.5. Na hipótese de trancamento, a suspensão do contrato não poderá exceder o prazo 

de 03(três) anos, findo o qual o contrato será extinto automaticamente, acaso não haja sua 

reativação pelo CONTRATANTE, devendo arcar com amulta prevista na cláusula 7ª. 

 
6.6. O CONTRATANTE tem o prazo máximo de 04 (quatro) anos para concluir o Curso, 

contados a partir do início do seu cronograma originário, considerando, inclusive,  

eventual período de trancamento da matrícula. 



6.7. A reabertura de matrícula fica condicionada à oferta do curso pela CONTRATADA 

com as disciplinas e módulos que o CONTRATANTE ainda não tenha cursado, assim como  

a existência de vagas, não sendo garantido ao aluno direito de usufruir os serviços da  

grade curricular que se praticava no momento de sua contratação originária. A reabertura 

da matrícula implica, ainda, no pagamento das mensalidades vigentes à época do retorno 

ao curso. 

 

 
6.8. A reabertura de matrícula deverá observar, ainda, as regras do Regulamento 

Interno e do Manual do Aluno da CONTRATADA. 

 
7. EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. RESILIÇÃO PELO CONTRATANTE 
 

7.1.1. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, resilir (extinção unilateral 

desmotivada) o presente contrato, bastando, para tanto, fazer o requerimento 

através do sítiohttps://posestacio.cers.com.br. Após o login, deverá seguir o 

caminho “Contato”; assinalar a opção "sim" para a pergunta "Você ja é aluno?", 

selecionar a opção "Financeiro" no campo "Assunto da Mensagem", bem como o 

curso que deseja cancelar no campo “Área de Interesse”; e requerer o cancelamento 

no campo “Mensagem”. 

 
7.1.2. A resilição do contrato pelo CONTRATANTE, antes de serem iniciadas as atividades 

acadêmicas (aulas e demais atividades), implicará na devolução pela  

CONTRATADA dos valores eventualmente pagos pelo CONTRATANTE, abatido o 

percentual de 10% (dez por cento) do valor do Curso para ressarcimento das 

despesas administrativas. 
 

7.1.3. A resilição do contrato pelo CONTRATANTE, após a disponibilização das Aulas do 

Cronograma de Atividades implicará na devolução pela CONTRATADA dos valores 

eventualmente pagos pelo CONTRATANTE, abatidos (a) os valores devidos pelos 

serviços já prestados, observando-se no cálculo a proporcionalidade da quantidade 

de aulas disponibilizadas na área do aluno; e (b) o percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o saldo restante para ressarcimento das despesas administrativas. 

 
7.1.4. A resilição do contrato após a efetivação da migração de turma, implicará na 

cobrança de todas as aulas ofertadas desde a turma deorigem. 
 

7.2. RESILIÇÃO PELA CONTRATADA 
 

7.2.1. Em virtude da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial, nos termos do artigo 207 da Constituição da República Federativa  

do Brasil, a CONTRATADA poderá resilir o presente contrato. 

 
7.2.1.1. Na hipótese de não haver a quantidade mínima de alunos, antes do 

início das aulas, obriga-se, desde logo, a CONTRATADA, a restituir 

integralmente     a     parcela     do     preço     porventura     paga       pelo 

https://posestacio.cers.com.br/


CONTRATANTE, providência esta que se efetivará no prazo de 20 

(vinte) dias úteis após a data determinada para o início das aulas. 

 
7.2.1.2. Em caso de resilição pela CONTRATADA no decorrer do Curso, deverá 

esta devolver os valores porventura pagos pelo CONTRATANTE, 

acrescidos de 20% (vinte por cento) do valor do Curso como cláusula 

penal compensatória. 

 
7.3. RESOLUÇÃO PELA CONTRATADA 

 

7.3.1. Será facultado à CONTRATADA, ainda, resolver o presente contrato em razão da 

prática de atos de indisciplina por parte do CONTRATANTE ou outros previstos do 

Regulamento Interno da CONTRATADA, sendo devidas as mensalidades até a data 

do efetivo desligamento do CONTRATANTE, abatido o percentual de  20% (vinte 

por cento) do valor do Curso como cláusula penalcompensatória. 

 
7.3.2. Poderá, ainda, a CONTRATADA, dar por resolvido o presente contrato na hipótese 

de inadimplência do CONTRATANTE, com fundamento no art. 5º. da Lei 9.870, de 

23 de novembro de 1999. 

 
7.4. A CONTRATADA não estará obrigada a restituir quantias em dinheiro ou cheque,  

ou ainda através de depósito em conta bancária de terceiros, ainda que autorizado pelo 

CONTRATANTE. Sendo assim, a critério da CONTRATADA, a eventual restituição dar-se-á 

por meio de depósito ou transferência a ser efetivado(a) em conta bancária, cujo titular 

seja o CONTRATANTE. 

 
7.5. Em qualquer hipótese de extinção deste contrato antes do seu termo final previsto, 

deverá ser suspensa a cobrança de valores vincendos, observando-se no cálculo a 

proporcionalidade do período do Curso em relação ao seu Cronograma de Atividades, 

subsistindo a obrigação em relação às parcelas vencidas e não pagas. 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Por este instrumento, o CONTRATANTE licencia o uso de sua imagem, nome, dados 

bibliográficos e trabalhos acadêmicos à CONTRATADA, especificamente para o uso 

informativo e promocional de cursos e atividades da CONTRATADA, por quaisquer meios 

de comunicação, folders ou outro material de comunicação audiovisual que tenha vínculo 

com a CONTRATADA, seja para veiculação em redes nacionais e/ou internacionais de 

comunicação, para fins de divulgação de atividades acadêmicas, sem que caiba ao 

CONTRATANTE qualquer indenização ouremuneração. 

 
8.2. O presente contrato é personalíssimo, sendo vedada a cessão de direitos deste 

derivados ou cessão de posição contratual. 

 
8.3. Todas as credenciais de acesso (usuários e/ou senhas) fornecidas ao 

CONTRATANTE, e/ou criadas pelo CONTRATANTE são pessoais e intransferíveis, este 

responsável  exclusivo  por  toda  e  qualquer  utilização  indevida  de  tais  credenciais   de 



acesso, inclusive por terceiros, de forma indevida, sem qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 
8.4. Todas as comunicações entre as Partes se darão por meio eletrônico, por meio do 

Sistema de Informação Acadêmica (SIA), no ambiente virtual acadêmico e pelo e-mail 

cadastrado do CONTRATANTE. 

 
8.5. O CONTRATANTE deverá manter atualizado seus dados cadastrais, especialmente 

seu correio eletrônico (e-mail), telefone e endereço, devendo comunicar com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias da data de possível alteração, sob pena de serem considerados 

válidos os atos de comunicação procedidos para os dados anteriormentecadastrados. 

 
8.6. O CONTRATANTE declara, neste ato, ter ciência e concorda que todos os materiais 

acadêmicos indicados e/ou solicitados pelos docentes para estudos curriculares, incluindo 

cópias reprográficas, são de inteira responsabilidade do CONTRATANTE e por este devem 

ser adquiridos. 

 
8.7. O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto às declarações prestadas 

para a celebração do presente contrato eletrônico, especialmente com relação à sua 

identificação; dados cadastrais; assunção das obrigações ora convencionadas; aptidão  

legal para cumprimento do Curso, concordando, desde já, que a não entrega dos 

documentos legais comprobatórios das declarações prestadas, poderá acarretar o a 

extinção do deste contrato, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelos 

eventuais danos resultantes do cancelamento. 

 
8.8. É facultado à CONTRATADA proceder a adequações em sua plataforma de  

sistemas, visando o acompanhamento das evoluções tecnológicas relacionadas ao serviço 

prestado e a garantia da sua qualidade, sendo que nessa hipótese o CONTRATANTE será 

comunicado das referidas evoluções. 

 
8.9. A CONTRATADA não se responsabiliza por qualquer tipo de dano, prejuízo ou 

qualquer outro problema decorrentes do uso, inabilidade de uso ou defeitos dos 

programas de computador ou sistemas de tecnologia doCONTRATANTE. 

 
8.10. A CONTRATADA não é responsável pelo custeio, manutenção ou provimento dos 

requisitos mínimos necessários de tecnologia para participação pelo CONTRATANTE no 

Curso, tais como o uso de computador, softwares e acesso à internetindicados. 

 
8.11. A CONTRATADA não se responsabiliza por perdas e danos causados, de qualquer 

tipo ou natureza, pela utilização irregular dos serviços por ela prestados, ou em função de 

problemas de software, sistemas e aplicativos de terceiros, ou hardware, de 

responsabilidade exclusiva de seus fabricantes, bem como por perdas de dados, vírus, e 

quaisquer outros evento que fuja ao controle e diligência da CONTRATADA. 

 
8.12. A CONTRATADA não garante, sob nenhuma hipótese, que os sistemas de conexão 

com os serviços (via telefônica, via cabo, ou qualquer outro) estejam livres de possíveis 

falhas  ou interrupções,  não  se  responsabilizando pela  qualidade  da  rede utilizada para 



acesso ao serviço, vez que esta é mantida por terceiros, que não a CONTRATADA, e, 

portanto, foge do seu controle, diligência, e responsabilidade. 

 
8.13. O CONTRATANTE declara estar ciente que pequenos defeitos de programação 

(bugs) são comuns a sistemas de tecnologia, isentando, assim, a CONTRATADA, de 

qualquer responsabilidade por danos decorrentes de tais bugs usuais, eventualmente 

existentes para participação no Curso, limitando-se a responsabilidade da CONTRATADA à 

correção das intercorrências eventualmente encontradas durante o cumprimento deste 

Contrato. 

 
8.14. As partes elegem o Foro da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir qualquer 

dúvida ou controvérsia decorrente da interpretação ou execução do presente contrato,  

que será regido e interpretado de acordo com as Leis vigentes na República Federativa do 

Brasil. 


