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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

CONTRATADA: SCTP - Soluções Em Cursos e Treinamentos Profissionais Ltda., pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Rua Felipe Schmidt, 315, 5º andar, Centro Florianópolis, SC, Florianópolis, CEP: 88010-
000 inscrita no CNPJ sob nº 30.263.749/0001-92. 

CONTRATANTE: Pessoa Física ou Jurídica identificada no formulário da página de cadastro e armazenada no 

banco de dados da SCTP - SOLUÇÕES EM CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, que para todos os efeitos, 

faz parte integrante do presente Contrato, doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE". 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes identificadas têm justa e contratada a 

celebração   do   presente   CONTRATO   DE   PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS EDUCACIONAIS,  o  qual  será  regido  

pelas  disposições  legais  aplicáveis,  notadamente  com fundamento nos 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 10.046, de 10 de janeiro de 2002, bem como 

pelos termos e condições seguintes:   

1. DO OBJETO   

1.1. O objeto deste contrato refere-se à prestação de serviços educacionais especificado conforme 

formulário da página de cadastro preenchido pela CONTRATANTE à ser executado em modalidade à 

distância (EAD), ou hibrido (semipresencial), ou ainda presencial, em conformidade com a legislação 

aplicável com este instrumento e com o Regimento Interno da CONTRATADA, comprometendo-se 

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

1.2. Ao firmar o presente contrato, o CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro submetem-se aos 

ditames das fontes legais atinentes à matéria, tendo, portanto, conhecimento das relações ora 

ajustadas. 

1.3. A Prestação de Serviço se refere para o curso optado através do formulário da página de cadastro da 

CONTRATADA, este com carga horária informada no mesmo ambiente a ser ministrado na em 

modalidade EAD (Ensino à Distância), ou hibrido (semipresencial), ou ainda presencial. 

1.4. A orientação técnica sobre a prestação dos serviços de ensino é de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, especialmente em relação à avaliação e ao rendimento acadêmico dos alunos, a 

fixação de carga horária, a grade curricular, a indicação de professores 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, procedendo 

com a prévia comunicação ao CONTRATANTE, através de qualquer meio de divulgação. 

1.5. Ressalva-se o direito da CONTRATADA determinar o dia de início das aulas para melhor 

aproveitamento e formação de turmas 

1.6. O CONTRATANTE somente terá acesso efetivo ao Portal SEMATEC SOLUÇÕES após. 

a) A aceitação ao presente Termo; 

b) Ao cadastramento de todas as informações solicitadas pelo Portal, certificando-se de sua 

veracidade e fidelidade, e; 

c) Após o pagamento e sua correspondente compensação dos valores ajustados dentro das 

condições que serão disponibilizadas adiante. 

1.7. São obrigações da CONTRATADA, em especial, mas não restritivamente, no que se refere à 

contratação de serviços de educação à distância: 

a) Disponibilizar material didático virtual e acesso ao ambiente virtual de treinamento através de 

login e senha gerada pela CONTRATADA após confirmação do pagamento da CONTRATANTE; 

b) Disponibilizar o serviço de tutoria, que orientará a aprendizagem, por toda a duração do curso 

através de e-mails para esclarecimento de dúvidas; 
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c) Coordenar administrativamente e academicamente os cursos, zelando pela sua qualidade e pelo 

cumprimento das metodologias de educação à distância; 

d) Informar ao CONTRATANTE, caso houver, as atividades programadas para o curso. 

e) Cumprir a carga horária e cronograma por ela estabelecido para o curso solicitado. 

f) Fornecer Certificado de Conclusão ao Aluno (a), que obtiver aproveitamento mínimo e 70% 

(setenta por cento) e assiduidade não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

g) A CONTRATADA poderá, a seu critério exclusivo, conceder descontos promocionais e especiais 

dos preços dos cursos oferecidos e inclusive sobre as prestações respectivas, ditando as 

condições desses descontos, os quais poderão ser eventuais e cancelados a qualquer tempo. 

Todo e qualquer desconto promocional concedido pela CONTRATADA, somente terá validade 

para a turma e horários ora ajustados e se forem pagas rigorosamente em dia as parcelas; 

1.8. São obrigações do CONTRATANTE, em especial, mas não restritivamente, no que se refere à 

contratação de serviços de educação à distância: 

a) Respeitar as Cláusulas deste TERMO DE ACEITE ONLINE, bem como os valores relacionados aos 

serviços contratados. 

b) Possuir equipamentos e softwares, seguindo os requisitos mínimos para, com acesso à Internet 

para assistir vídeos, mandar e receber e-mails e realizar upload de material didático 

disponibilizados pela CONTRATADA, e ter um e-mail e telefone para permanente contato; 

c) Responder, no prazo estabelecido pela Coordenação do curso da CONTRATADA, a todas as 

mensagens recebidas; 

d) 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; 

e) 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; 

f) O CONTRATANTE deverá ter o consumo de 30h/mês da carga horária estipulada na cláusula 1.3, 

a fim de delimitar a utilização da plataforma através do período estipulado. (Exemplo Em um 

curso de 90h, dividido pelo consumo de 30h/mês, resulta em um período de acesso a plataforma 

por 03 meses). 

g) 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 de treinamento;  
(iii). Utilizar qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança do ambiente de 
treinamento e de sites relacionados;  
(iv).  Agir conscientemente para destruir arquivos ou programas do ambiente de treinamento 
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. 
 

2. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS  

2.1. Em contrapartida aos serviços educacionais prestados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

valor total referente ao curso escolhido disposto no formulário de confirmação de compra da 

CONTRATADA que deverão ser pagos conforme modalidade disponível ao número de parcelas 

mensais e consecutivas ou parcela única. 
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2.2. Caso seja concedido ao CONTRATANTE um desconto percentual promocional referente ao valor da 

mensalidade, este substabelecendo através de cupons promocionais ou convênios com instituições 

parceiras ou ainda desconto de época através de campanhas promocionais, esclarece que sendo 

realizado pagamento até as datas estipuladas na cláusula anterior se manterá o valor promocional, 

após o referido prazo, a parcela será cobrada de forma integral, sem desconto promocional, no valor 

avencado no site da CONTRATANTE, acrescidos de multa, juros e correção monetária, na forma da 

cláusula 2.7 do presente contrato. 

2.3. A PRIMEIRA PARCELA SERÁ PAGA ANTECIPADAMENTE, COMO SINAL DE NEGÓCIO E RESERVA DE 

VAGA, NÃO SENDO DEVOLVIDA SOB NENHUMA HIPÓTESE, TENDO EM VISTA SER UTILIZADA PARA 

COBRIR OS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESPENDIDOS. 

2.4. Caso o CONTRATANTE não receba o boleto bancário ou equivalente até dois dias antes do último dia 

do mês, deverá se dirigir ao competente setor de atendimento de alunos do estabelecimento de 

ensino, constante no site da CONTRATADA, para retirada de segunda via para pagamento ou obtê-

la através do portal bancário da CONTRATADA.   O não recebimento do boleto de cobrança não 

desobriga o CONTRATANTE do pagamento da mensalidade, bem como não o autoriza a pagá-la com 

atraso, uma vez que a segunda via estará à disposição em tempo hábil, bem como não o exime da 

cobrança de multa, juros e atualização monetária previstos nas cláusulas seguintes.  

2.5. O aluno regularmente matriculado no curso objeto deste contrato, bem como o responsável 

legal/financeiro, assumem, desde então, solidariamente, o irrevogável compromisso de pagar a 

integralidade do valor ajustado, em razão da CONTRATADA disponibilizar ao aluno a respectiva vaga, 

independentemente do momento da matrícula.  

2.6. O CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro assumem, solidariamente, a responsabilidade 

pelo pagamento de todo o valor da obrigação, fracionada de acordo com a utilização dos serviços 

ofertados, ainda que não venha a frequentar as aulas, ressalvadas as hipóteses de trancamento ou 

cancelamento de matrícula, observadas as regras previstas neste instrumento.  

2.7. 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-M/FGV ou 

outro índice que venha a substituí-lo no caso de sua extinção, bem como poderá adotar todas as 

providências legais de cobrança cabíveis, inclusive, inscrever o nome do CONTRATANTE e de seu 

responsável legal/financeiro 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.  

2.8. O pagamento de parcelas vincendas, não representa quitação de parcelas vencidas, sendo de pleno 

direito da CONTRATADA a cobrança das mesmas. 

2.9. Caso a CONTRATADA necessite ingressar com ação judicial para promover a cobrança de débitos, o 

CONTRATANTE e seu representante legal deverão pagar ainda o valor das custas e demais despesas 

judiciais, bem como com honorários advocatícios, no valor de 20% sobre o valor da condenação, 

independente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais, sem prejuízo das 

sanções administrativas e acadêmicas cabíveis. 
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2.10. O não comparecimento do CONTRATANTE aos atos acadêmicos ora contratados não o exime do 

pagamento das parcelas, tendo em vista a disponibilização do serviço pela CONTRATADA. 

2.11. Os valores das parcelas vincendas ainda não liquidadas poderão ser alteradas, reajustadas ou 

corrigidas monetariamente, caso a legislação superveniente autorize, ocasião em que serão 

aplicados os critérios e índices previstos em lei, obrigando-se o (a) CONTRATANTE a pagar citados 

valores, sendo lícito à CONTRATADA recusar o pagamento das parcelas a menor; 

 

3. DA MATRÍCULA  

3.1. O requerimento de matrícula somente será deferido pela CONTRATADA, mediante a inexistência de 

débitos e ou quaisquer outras pendências do CONTRATANTE ou de seu representante legal. 

3.2. O presente contrato terá vigência até a conclusão da carga horaria CONTRATADA o qual tenha sido 

assinado. Conforme já especificado neste instrumento, a renovação contratual dar-se-á mediante 

aceitação obrigatória do CONTRATANTE em novo instrumento contratual. Além disso, será 

necessário o pagamento da matrícula, sendo indispensável ainda para sua efetiva renovação o 

cumprimento integral de todas as cláusulas contratuais, especialmente o adimplemento das 

mensalidades dos períodos anteriores e eventuais taxas administrativas, conforme disposto no art. 

5º da Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999.  

3.3. Em caso de primeira matrícula, o início de vigência deste contrato ficará condicionado, ainda, à 

apresentação da documentação exigida pela CONTRATADA para a sua efetivação.   

3.4. O aluno, para renovar e/ou contratar um novo serviço, deverá estar sem débitos anteriores. Os 

débitos existentes terão que ser pagos antes da realização da nova matrícula, devidamente corrigidos 

com os acréscimos contratuais e legais.   

3.5. A matrícula, cujo boleto bancário for pago com cheque, somente será considerada efetivada e 

quitada após a compensação deste, não obstante a autenticação do aviso de cobrança.  A devolução 

de cheque relativo à matrícula facultará à CONTRATADA o imediato cancelamento desta. 

   

4. DA RESCISÃO  
4.1. A CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato na hipótese de não haver a quantidade mínima 

de alunos, quando do início das aulas da turma, obrigando-se, desde logo, a CONTRATADA, a 

restituir, integralmente, mediante prévio requerimento por parte do CONTRATANTE, a parcela 

antecipada pelo CONTRATANTE, providência esta que se efetivará no prazo de 20 dias úteis após a 

data determinada para o início das aulas. Em caso de incorreção dos dados bancários fornecidos pelo 

CONTRATANTE, o prazo renovar-se-á a partir da data de recebimento das informações corretas.  

4.2. Em nenhuma hipótese, estará a CONTRATADA obrigada a restituir a quantia 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 

ou seu responsável legal/financeiro.  

4.3. Será facultado, ainda, à CONTRATADA rescindir o presente Contrato pela prática de atos de 

indisciplina por parte do CONTRATANTE ou outros previstos do Regimento Interno da CONTRATADA, 

sendo devidas as mensalidades até a data do efetivo desligamento do CONTRATANTE.   

4.4. Fica estipulado o pagamento de multa compensatória equivalente a 10% (Dez por cento) incidentes 

sobre o saldo devedor, calculado na forma integral do valor do contrato, excluída qualquer 

bonificação ou desconto existente, a ser apurado na data da rescisão, a título de ressarcimento dos 

custos e gasto com professores, material didático e demais despesas concernentes, sem deixar 

parcelas em atraso ou pendências financeiras, conforme previsto no art. 408 e seguinte do Código 

Civil Brasileiro. 
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4.5. O presente Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, devendo ser observadas as regras 

dispostas na cláusula a seguir.   

 

5.  DO TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
5.1. Em caso de desistência e cancelamento, o CONTRATANTE (aluno ou representante legal) deverá 

apresentar a CONTRATADA o comprovante de todos os pagamentos efetuados, e solicitar por escrito 

a sua desistência.  

5.2. A ausência do Aluno (a), em sala de aula virtual ou a não utilização do sistema acadêmico fornecido 

pela CONTRATADA, não caracteriza o cancelamento do presente contrato, posto que as aulas 

estejam sendo ministradas independentemente da utilização do (a) Aluno (a). 

5.3. O abandono ou interrupção da frequência ao curso pelo (a) Aluno (a) não é considerado como 

desistência para fins desta clausula, capitulo e contrato, permanecendo a CONTRATADA com direito 

de exigir o pagamento. 

5.4. No ato de trancamento de matrícula de quaisquer cursos, o aluno deverá programar e informar à 

CONTRATADA o período em que deseja manter trancada sua matrícula, devendo enviar solicitação 

mediante e-mail constante no site da CONTRATADA, sob pena de perda imediata da vaga, limitado 

esse período de trancamento a 90 dias consecutivos, durante o período de duração do referido curso. 

5.5. Havendo o trancamento do presente contrato, o CONTRATANTE terá o acesso à plataforma on-line 

provisoriamente interrompido, até o término do trancamento solicitado. 

 

 

6. DA REABERTURA DE MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIAS E ISENÇÃO 
6.1. A reabertura de matrícula fica condicionada ao oferecimento do curso na época da solicitação, assim 

como a existência de vagas, não sendo garantido ao CONTRATANTE o direito de usufruir os serviços 

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

6.2. Nas transferências internas entre cursos da CONTRATADA, os valores já pagos no curso de origem 

serão transferidos para o novo curso, dentro do período letivo corrente, antecedentes até 30 (trinta) 

dias do início das aulas. O CONTRATANTE ficará sujeito às regras e condições do novo curso e/ou 

novo turno pretendido, especialmente, no que diz respeito aos preços das mensalidades fixadas para 

cada caso. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS   
7.1. A CONTRATADA se resguarda no direito ao uso de imagem do CONTRATANTE, bem como dos 

trabalhos acadêmicos e dados das redes sociais por ele realizados e inseridos respectivamente, em 

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 

ou remuneração.  

7.2. A CONTRATADA se resguarda no direito de emitir o certificado e/ou diploma do aluno somente após 

a conferência do cumprimento de todas as disciplinas e atividades acadêmicas obrigatórias, bem 

como a entrega de toda documentação necessária para tanto e previamente solicitada pela 

CONTRATADA. O não cumprimento de todas as obrigações acadêmicas e/ou a não entrega da 

documentação solicitada, implica na impossibilidade de expedição dos documentos citados.  

7.3. Em caso de inadimplemento por mais de 10 (dez) dias, o CONTRATANTE terá o acesso à plataforma 

on-line provisoriamente interrompido, até a regularização das pendências financeiras nos termos 

deste contrato. 
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7.4. 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, 

quando não fornecidos pela CONTRATADA como contrapartida do pagamento da mensalidade, são 

de inteira responsabilidade do CONTRATANTE e por este devem ser adquiridos.  

7.5. A eventual tolerância pela CONTRATADA quanto à violação dos termos e condições deste contrato, 

bem como atrasos no pagamento, pelo CONTRATANTE ou seu representante legal, será considerada 

mera liberalidade e não será interpretada como novação, precedente invocável, renúncia a direitos, 

alteração tácita dos termos contratuais, direito adquirido ou alteração contratual, podendo exercer 

seus direitos e prerrogativas quando entender conveniente, nos termos legais. 

7.6. O responsável legal/financeiro não poderá ser substituído na vigência deste contrato, bem como de 

suas renovações; entretanto, na ocorrência de eventos como falecimento, separação conjugal ou 

outro evento, a substituição poderá ocorrer mediante requerimento formal, com aceitação expressa 

da CONTRATADA.  

7.7. O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto às declarações prestadas neste contrato e 

no ato de matrícula, relativas à sua aptidão legal para a frequência no período, quando for o caso, 

concordando, desde já, que a não entrega dos documentos legais comprobatórios das declarações 

prestadas, poderá acarretar o cancelamento da sua matrícula, rescindindo-se o presente contrato, 

encerrando-se a prestação de serviços e isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade 

pelos eventuais danos resultantes do cancelamento.  

7.8. O presente instrumento prevalece sobre quaisquer contratos, aditivos ou qualquer espécie de 

entendimentos anteriores entre as partes, a respeito do curso especificado no introito deste 

contrato.   

7.9. O CONTRATANTE e o representante legal/financeiro declaram ter lido todas as cláusulas deste 

contrato e, expressamente, com elas concordar. 

8. DO FORO 
8.1. Fica eleito o foro da comarca de Florianópolis para dirimir qualquer ação fundada no presente 

contrato, renunciando as partes qualquer outro que tenham por mais privilegiado que venha a ser.   

8.2. O presente contrato é feito em duas vias, de iguais teor e forma, assinado, neste ato, pelas partes 

8.3. Em caso de ACEITE eletrônico emitido pelo CONTRATANTE implica na aceitação plena deste 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

 

Florianópolis,       de                     de  202 

 


