
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 162-30.2016.6.00.0000 

TERMO DE ABERTURA 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 
procedi à abertura do anexo 61, à fI.2. 

Eu,	 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação 
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo. 

Antônio Rodrig	 Paiva
Assistente Ad,Áíir)estrativo

Seprom)PDl/SJ D 
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ANEXO 61 

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 162-30.2016.6000000 

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n° 6.01812019, 
juntada aos autos principais às fis. 1 .011 a 1.015.
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SOLICITAÇAO DE AUXILIO EDU 

EU dVY' k-brr 
funcionário (a) da Secretaria 

Curso de

b 
(nome completo),

CPF N°

nI
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aprovado (a) no 

-2semestral / anual), 

pela Faculdade AflY'fl	 , venho solicitar o Auxilio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 
a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 

financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$	 5Ij (IIX)	 Vencimento ci.^ ,O1 /L 
Valor da Mensalidade: R$ L f1 (IX) —Vencimento Q/ _____/  

Valor da Mensalidade com desconto: R$ 	 J}I 00 paga até O /	 / 

Dados da Cta. Corrente: Banco 	 n° Banco	 1	 Agência I3? 4C' 

Al 1 onta Corrente: 	 -

	

São Paulo,	 de	 ' _(()	 de 2014. 

Autorizo: 

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01/2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO
Núcleo Administra/n'o - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP-01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
TeI.:(+551 1)3243.1323 - E-mail: geremias.santosptorg.br  - Home Page: http://www.pt.org.br
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2 - Condições Gerais
	

L/ 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 30 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 
a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 

grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 

previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:0 1019-000 -São Paulo SI -Brasil 
Te!.:(+55 11)3243.1323 - E-mail: geremias.saritospt.org.br - Honie Page: http://www.pt.org.br
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO

Núcleo Adnjinistral,i'o - R. 11. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel.:(+55 II) 3243.1323 - E-mail: gerernias santospt.org.br  - Hornc Page: http://www.pt.org.br
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L b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega 	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO

Núcleo Adnnn,siratii'o - R. 11. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel. (+5511)3243.1323 - E-mail: geremias.santospt.org.br - Home Page: littp://www,pt.org.br
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 13 de Janeiro de 2014. 

Nome: Aline Tatiane Marcondes Trindade 
BENEFICIÁRIO	 DIRETÓRIO NACIONAL 

SÃO I'AULO 
Núcleo Adniinistralivo - R. LI. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEI' 01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel.:(+SSI 1)3243.1323 - E-niail: gerernias.santospt.org.br - Horne Page: http://www.pt.org.br
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Opção

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI 
SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS REQUERIMENTO DE MATRíCULA - 2013/2 

Candidato. ALINE TRINDADE 
Inscrição: 20475116 
ri

- TECNOLOGIA Pt\A 
Reopção	 -	 (SEG E QUAR) - 

Senhor Reitor, 	
11 Eu, 

Nome: ALINE TRINDADE 
Data Nascimento: 25/02/1989 	 Nacionalidade: 

'-'Ilação: CLEIDE MARCIA MARCONDES	
Naturalidade: MAUA SP

	

 RG -, 3469699	 CPF: 06597586956  
Endereço: AVENIDA CELSO GARCIA	 CEP: 03064000 4930	

Tel: (11) 28725307 

	

Bairro: TATUAPE	

Município: SAO PAULO Venho req
uerer, por meio deste, matrícula no 

período letivo 2013/2 do curso, camp us/turno acima indicado 
resultado da minha aprovação no Pr

ocesso Seletivo de 11/07/2013 declarando estar 
p lenamente de acoroo e 

aderindo as con
dições gerais de matrícula constantes do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

Registrado sob n 9 1675467 no 62 
Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica e disponível no link h"p'//www.anhernbi.br/php/contrato/contrato
—grad- 1675467.pdf), comprometendome a cumprir 

as normas estabelecidas e a entregar todos os 
documentos exigidos pela Legislação em vigor. Estou ciente de que 

levo entregar o(s) documento(s) Pendente(s) 
in

dicados até o início do semestre letivo, pois a não entrega deste(s) 
carretará cancelamento de todos os atos aca

dêmicos e que o presente pedido poderá ser indeferido por razões de 
natureza admin istrativa ou pedagógica 

Nestes termos, peç deferimento 

Assinatura: \í
de 

Recebido E 	 Para 
uso da Secretaria - Documentos Pendentes Histórico Escolar do 2.o Grau	 fl  Certificado de Conclusão do 2	

(P do responsável financeiro ()
.o Grau	 () 1 Foto 3x4 

	

()RG	
()CPF 
() Comprovante de pagamento 

'	
pa,ra entregar ^

osdocumentos pendentes. 

 
* Seu login para acossar a página da 

Universidade Anhembi Morumbi 
(www.an hembibr) Ó 20475116 e sua senha é 12345Q 

Atenção , sua senha é secreta e Você será o responsável por mantê-la em segurança



	

universidade

	 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI 
Página: iii anhemt)  

	

rri oru n b i	 SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS 

	

Loureae m iem onal lJnivoreiUee. 	
ATESTADO DE MATRÍCULA 

ALUNO(A): ALINE TRINDADE 

CURSO: TEC. EM GESTÃO FINANCEIRA GEX 
SÉRIE/SEMESTRE: 02 
INíCIO : 201312 

RECONHECIMENTO DO CURSO:

1 TkL	 ELÇCa)L 
MATRIC1JLA . 20475116 

CAMPUS : CENTRO (MOoc4) - NOTURN2 

PERIODO 1 TIVO. 2014/1 
TÉRMINO PREVISTO: 2015/11 

Atestamos para OS devidos fins, que o(a) aluno(a) acima indicado(a) está regularmente matriculado(a) nesta Universidade, cumprindo o horário abaixo relacionado: 

DIA
HORÁRIO DISCIPLINA

CAMPUS UNIDJSALA	 DATA 

inaIizamos que no momento suas disciplinas estão em processo de 
cadastramento e não estarão disponíveis 

em seu atestado. 

Comprovante emitido ás 09:19 hrs do dia 13101/2014 
Código de controle do comprovante: 

137018D643A5F5B2696 94F825458060 A a
utenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Universidade Anhembi Morumbi no endereço http://satefitesaflhembjb/di	 Conferencia Esse do

cumento estará disponível por seis meses a partir da data de emissão.
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Solicitação de Auxílio Educação 
Termo de Concessão do Auxílio Educação 

Observação: O Contrato de Prestação de Serviços - UNIP, só 
é disponibilizado virtualmente.
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SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO E 

CPF N° / 
(nome completo) 

funcionário (a) da Secretaria 	 aprovado (a) no 

Curso de	 -'	 çL.	 (semestral /anual) 

pela Faculdade ' venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 
a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 

financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ 	Vencimento	 ,	 1 JC:': 

Valor da Mensalidade: R$ '	 Vencimento	 C / 

Valor da Mensalidade com desconto: R$ 	 /	 paga até ( __/  

Dados da Cta. Corrente: Banco kL,_____	 i° Banco J C'/	 Agência- -75 ,_  .	 C. 

Conta Corrente:	 A	 5

Brasília, C J de i)	 de 2014. 

Funcionário 

João Vaccari Neto 

Secretário de Finanças

IR
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Te'rnc de Coicessão AUXLDO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01104/2014 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Niic/eo Admjnjsiratj'o - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132- Cefltro - CEP:0 019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel.:(+55I 1)32431314- E-mail: rhptorg.br - 1 lorne Page: http://www.pt.org.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 30 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 
a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 

grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 

previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO	 2 
Núcleo .4d,ninistratii'o - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro -C EP:01019-000  - So Paulo SP . Brasil 
TeI.:(+551 1)3243.1314 . E-mail: rh(pt.org.br - Home Page http://w.pt.org.br	 41

/ 
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, dispo nibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO	 3 
Núcleo .4drnims/ratíi'o - R. IL 

Rua Silveira Martins. 132 . Centro - CEP:0 1019-000 -São Paulo SP - Brasil 
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega 	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

	

SÃO PAULO	 4 
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente, 

Nome: Brisa Mariano Moreira de Oliveira 
BENEFICIÁRIO

Brasília, 01	 de abril	 2014 

i:o::ccai.iNão 
Secretario Nacional de Finanças 

DIRETÓRIO NACIONAL

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins. 132-Centro - CEP:01319-000 - São Paulo SP - Brasil 
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EU	 40QL5-T^1'QOL CPF NO 
(nomecomputo) 

funcionário (a)daSecreta	 _	 aprovado (a) no 	 _-

Curso de (,LS	 ,	 (semestral / anual) , 

pela Faculdade 5&4 _ , venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 
a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 

financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificara Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ 	 Vencimento 02/  
Valor da Mensalidade: R$	 ____________ Vencimento 30 / __/ cOí 

Valor da Mensalidade com desconto: R$ ___r,2!J	 paga até Ii2 / _	 _____/ 

Dados da Cta. Corrente: Banco_ 	n° Banco _± 	 Agência_____________ 

Conta Corrente: OO __35 Lo _j

São PauIo,	 de	 (	 O	 de 2015. 

Funcionário
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01/2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

S A O P A U 1 .0 
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 30 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃ O 1' A O .0 
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação , estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

S A O 1' AU lo 
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

C. atrasos não justificados no cumprimento da entrega	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

S A O 1' A 1..) .0	 4 
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIARIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 28 de Julho de 2015. 

Noine: Carlos Augusto Custodio Junior 
BENEFICIÁRIO
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FACULDADE SANTA MARCELINA — UNIDADE ITAQU ERA 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA -ANO LETIVO 2015 

Ciências Contábeis - 1 0 Semestre Turma: ICCONTI5/1 

ALUINO 
Matricula: 11021510525 
Nome: CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR Sexo: M 
Dt. Nascimento: 12102/1980 	 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP	 Nacionalidade: Brasileira 
Número Certidão de Nascimento:	 Comarca:	 Livro:	 Folha: 

Identidade: RG. N°30.822.972-1 	 órgão Emissor:	 SP Data de Emissão: 17/12/2007	 CPF: 281.78_.033 
Endereço: MARCOS LIBERI 166 APTO 52 A - CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ BONIFACIO - SÃO PAULO - SP CEP: 08253-27 
Telefone Residencial:43067836 	 Celular: 981103525	 Recado:	 Comercial: 
E-mail: cacustodiojunior@boI.com.br 
Escola Anterior: Ano conclusão Ensino Médio: 

Cor / Raça 156 INEP 2004:	 Necessidades Educacionais Especiais 156 INEP 2004: 

() Branca	 () Amarela	 () Nenhuma () Surdez Severa e Profunda 	 () Mental	 () Física 
() Preta	 () Indígena	 () Cegueira () Surdez Leve e Moderada 	 ()Autismo 
() Parda	 () Baixa Visão () Síndrome de Down 	 () Condutas Típicas 

REPONSÁVEL LEGAL 1 	 .	 ,.	 .. .. 
N	 .: Carlos Augusto Custodio 
Dt. Nascimento: 	 Cidade: .	 Estado:	 Nacionalidade: 
Identidade:	 Órgão Emissor: Data de Emissão:	 CPF: 
Endereço:	 - - - CEP: 
Telefone Residencial:	 Celular: Recado:	 Comercial: 
E-mail: E-mail comercial: 
Empresa empregadora:	 . Profissão: 
Endereço:	 - - - CEP: 

RESPONSAVELLEGAL2 
Nome:Ozilda Luzia Sales Custodio 
Dt. Nascimento:	 Cidade: Estado:	 Nacionalidade: 
Identidade:	 Órgão Emissor: Data de Emissão: 	 CPF: 
Endereço:	 - - - CEP: 
Telefone Residencial:	 Celular: Recado:	 Comercial: 
E-mail: E-mail comercial: 
E	 resa empregadora: Profissão: 
E	 reço: - - - CEP: 

CORRESPONSÂVEL FINANCEIRO 	 .	 . '.	 ...	 .	 ..

Boleto em nome do: ( ) Resp. Leg 1 	 ( ) Resp. Leg 2 ( ) Corresponsável k3) Aluno 

FINANCEIRO
	

SECRETARIA
	 DIRETORIA GERAL 

Deferido. 

LLQk2 
Data	 /	 1
	

Data	 _}1 	 1$
	

Data	 1	 / 

0 presente instrumento particular de contrato encontra-se registrado junto ao 50 Cartório de Titules e Documentos da Comarca de São Paulo, sob o n° 1.443.304 de 3111012014 
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3.4 O(A) CONTRATANTE deverá comunicar, por escrito, qualquer mudança de endereço ou 
tefoneque fora informado no requerimentode matrícula,sob penadas corres pondências e contatos 
serem considerados recebidos, mesmo que entregues no(s) endereço(s) ou telefone(s)anteriore. 
4. Pelos serviços educacionais prestados, o(a) CONTRATANTE pagará à INSTITUIÇÃO a 
semestralidade ou anuidade correspondente ao curso de graduação em que fora realizada a 
matrícula,sendo que os valores serão previamente divulgados por circular e afixados na Tesqur4IJaa ai 
INSTITUIÇÃO, em respeito ao princípio da publicidade e consequ ente conhecimento de todos. 	 29 

4.1 As parcelas da semestralidade ou anuidade serão pagas pelo(a) CONTRATANTE em 06 
ou 12 parcelas, respectivamente, com data de vencimento mensal fixada sempre antes da Øroctf 
de serviço educacional, que será divulgada com antecedência pela INSTITUIÇÃO. 

4.2 No caso de matrícula fundada em processo de transferência e/ou análise curricular para 
aproveitamento de disciplinas cursadas em outra Instituição de Ensino Superior, o(a) 
CONTRATANTE pagará o valor integral da semestralidade ou anuidade, salvo o princípio da 
proporcionalidade da grade curriculara ser cursada. 

4.3 Quando oferecido pela INSTITUIÇÃO, não farão parte deste contrato e não estão no preço 
da semestralidade ou anuidade: processo seletivo; manuais; disciplinas em regime de dependência 
adaptações; atividades de nivelamento; reforço; atividades extracurriculares; prova substitutiva; 
senundas chamadas, exame ou avaliação: materiais didáticos; via de documentos; transport e; 
UL rme; alimentação; cópias reprográficas, estacionamento; via gens e excursões; serviços 
opcionais e de uso facultativoe outros de uso individual do(a) CONTRATANTE. 

4.3.1 Todos os serviços ou produtos previstos na cláusula 4.3, prestados ou fornecidos 
pela INSTITUIÇÃO ao(à) CONTRATANTE, serão cobrados à parte e separados das parcelas da 
semestralidade ou anuidade. 

4.4 Todas as cobranças de valores decorrentes de prestação de serviços ou fornecimento de 
produtos serão efetuadas por boleto de cobrança e por meio da rede bancária ou por outro meio a ser 
estabelecido pela INSTITUIÇÃO. 

4.5 A falta de acesso ao portal da INSTITUIÇÃO e/ou não recebimento da Ficha de 
Compensação Bancária (Boleto) para pagamento das parcelas da semestralidade ou anuidade, bem 
como de acordos, não exime o(a) CONTRATANTE do pagamento na forma e data estabelecidas, 
sob pena de, não o fazendo,serem aplicadas as multase sanções contratuaise legais cabíveis. 

4.6 Os valores totais e forma de pagamento da semestralidade e anuidade serão divulgados 
nos termos da lei vigente, bem como dispo nibilizados na Tesouraria da INSTITUIÇÃO. 

4.7 O não pagamento de quaisquer das parcelas da semestralidade ou anuidade na data 
.prazada constitui em mora o(a) CONTRATANTE, independentemente de qual quer aviso ou 
r icação. O pagamento após a data prevista acarretará a multa de 2%, iuros de mora de 1/ ao 
mês pro rata die, acrescido de correção monetária pelo índice IGPM-FGV ou outro que venha 
substituí-lo 

4.8 O(A) CONTRATANTE declara plena ciência de que o pagamento de parcelas mensais 
posteriores não quita as anteriores em atraso, sendo inaplicável, portanto, a presunção estabelecida no 
art. 322 do Código Civil. 

4.9 No caso de disciplina sob o regime de dependência, de adaptação ou outros análogos, 
o(a) CONTRATANTE pagará à INSTITUIÇAO por disciplina que cursar o valor apurado com base no 
princípio da proporcionalidade da carga horária da(s) disciplina(s) a ser(em) cursada(s) e definida(s) 
na grade curricular. 
5. No caso de atraso e/ou não pagamento, decorridos 90 (noventa)dias do vencimento da obriga ção,

 poderá a INSTITUIÇÃO incluir o nome do(a) CONTRATANTE no Serviço de Proteção ao Crédito 
bem como encaminhara cobrança para escritório de advocacia, arcando, neste caso, também com 
os honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor do débito atualizado nos termos da 
cláusula4.7. 

5.1 Toda e qualquer despesa ou custa extrajudicial e judicial decorrentes da cobrança de 
obrigações financeiras e outras correrão por conta exclusivado(a) CONTRATANTE - 

0 presente instrumento particular do contrato encontra-se registrado junto ao 5' Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, sob o n' 1443.304 de 31110/2014.
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13. Desde que o(a) CONTRATANTE esteja em dia com suas obrigações financeiras e acadêmicas, 
bem como realize o pagamento do boleto bancário da 1 parcela da semestralidade ou anuidade do 
período letivo res pectivo, o presente contrato será renovado automaticamente 

13.1 Em nenhumahipátese, a qual guertítuloou p retexto, este contrato será renovado de forma 
automática, caso existam pendências de natureza financeira ou acadêmica que recaiam sobre o(a) 
CONTRATANTE. 

13.2 Será imr)r pscindívP1 n2r2 (ii ie qp nnr	 rir'ar	 itimtir' dn nrQnt	 ntritr n- Li] 
12 

obrigações financeiras e acadêmicas. 
13.3 Na renovação automática todas as cláusulas e obrigações do presente contrato serão 

mantidas, com exceção do valor da semestralidade ou anuidade, que será objeto de reajuste nos 
termos da legislação vigente. 

13.4 E condição im prescindívelgue o(a) CONTRATANTE providencie a quitação de eventual 
dívida e o pagamento da V parcela da semestralidade ou anuidade, para que o(a) aluno(a) possa 
frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas, com prometendo-se a não ingressar nas 
dependências ou aulas da INSTITUIÇÃO sem o cumprimento prévio destas obrigações. 
14. A INSTITUIÇÃO não presta qualquer serviço de transporte e não tem qualquer obri gação ou 
L onsabilidade pelo meio de locomoção adotado pelo(a) CONTRATANTE. 
15. No caso de o candidato ou aluno não estar emancipado e com idade inferior a 18 anos, será 
im p rescindível que os pais ou responsável legal o assistam na celebração do presente contrato, nos 
termos do art. 1634, inc. V, do Códi go Civil, devendo subscreverao final deste instrumento 

15.1 Apesar da responsabilidade solidária dos pais e/ou responsáveis legais e/ou 
corresponsávelfinanceiro do(a) aluno(a), por motivos operacionais, os boletos bancários de cobrança 
das parcelas da semestralidade ou anuidade e outros valores serão emitidos em nome e CPF/MF de 
um deles. 
16. O corresponsável financeiro, identificado no anverso, responderá, financeira e solidariamente com 
o(a) CONTRATANTE, por todas as obrigações financeiras advindas do presente contrato, 
renunciando neste ato, ao benefício de ordem. 

16.1 Respeitando-se a conveniência e oportunidade da INSTITUIÇÃO, desde já, o 
corresponsável financeiro autoriza a emissão do boleto bancário de cobrança em seu nome e 
ORE/ME, com a concordânciado(a) CONTRATANTE. 
17. O(A) CONTRATANTE declara que arcará com toda e qualquer despesa ou responsabilidade 
decorrente de demandas médicas ou de saúde, como transporte, encaminhamento, hospitais, 

ssionais, tratamento e medicamento, devendo reembolsar a INSTITUIÇÃO em caso de 
arnecipação de recursos. 
18. O(A) CONTRATANTE declara estar ciente que a INSTITUIÇAO poderá a qualquer tempo, não 
inaugurar cursos superiores; promover a extinção de turmas ou períodos; agrupar classes ou turmas; 
alterar horários e locais de aulas e atividades acadêmicas; mudar, alterar ou adaptar a grade 
curriculare calendário acadêmico, sempre sob sua exclusiva conveniência e oportunidade, mas com 
absoluta observância à legislação vigente. 

18.1 Caso a INSTITUIÇÃO deixe de constituir turmas por não se alcançar o número mínimode 
alunos necessário a manter a sustentabilidade, o valor pago pelo(a) CONTRATANTE será 
reembolsado pela INSTITUIÇÃO. 

18.2 O(A) CONTRATANTE aceita o direito da INSTITUIÇÃO em não iniciar o funcionamento 
de turmas e/ou do curso escolhido, oportunidade em que o(a) CONTRATANTE poderá optar entre o 
reembolso, sem correção, ou a realização da matrículaem outro curso oferecido pela INSTITUIÇÃO, 
desde que hajavagadisponívele seja efetuado  pagamento da diferença, se houver. 
19. O(A) CONTRATANTE autoriza a INSTITUIÇÃO a prestar toda e qualquer informação solicitada 
por órgãos públicos concernentesao relacionamento contratual. 

0 presente Instrumento particular de contrato encontra-se registrado junto ao 50 Cartório de Títulos e Documentos da Comarca do São Paulo, sob o n° 1.443304 de 3111012014.
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29. O(A) CONTRATANTE declara ciência que, ao final do curso e realizada a colação, haverá um 
prazo para entrega do diploma, que dependerá, fundamentalmente,dos prazos e procedimentos da 
instituição universitária responsável pelo registro do diploma. 
30. As partes atribuem ao presente instrumento particular de contrato plena eficácia e força executiva 
extrajudicial.  
31. Qualquer tolerância das partes constituirá mera liberalidade, não configurando repaottE 
novação do contrato ou de suas cláusulasque poderão ser exigidos a qualquertempo. 	 31 32. Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na legislação e normas per mente ao 
assunto. 
33. Fica eleito o foro da Comarca de SÃO PAULO / SP, para dirimir dúvidas ou controvérsias. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes celebram o presente "CONTRATO DE PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS", na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas, para que 
sejam produzidos efeitos legais.

deJULde2Ol. 

CONTRATANTE(S) ou Responsável(eis) Legal(ais) 	 Corresponsável Financeiro (se houver)	 Associação Santa Marcelina 
Faculdade Santa Marcelino 

Testemunhas: 

Nome:	 Nome: 
CPF:	 CPF: 

0 presente instrumento particular de contrato encontra-se registrado junto ao 5' Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, sob o n' 1.443.304 ,de 3111 0/2014.
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SOLICITACAO DE AUXILIO EDUCAÇAO	 1  

r.	 CPFNO3 
(nome completo) 

funcionário (a) da Secretaria	 _ . _	 aprovado (a) no 

Curso de	 _	 '. _. ._ ______________(semestral /anual), 

pela Faculdade _i. __ _, venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matricula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ _1	 Vencimento  

Valor da Mensalidade: R$ 	 _2_ 1, 2 	 Vencimento U- / 	 / 

Valor da Mensalidade com desconto: R$
	

paga até _____/	 / 

Dados da Cta. Corrente: Banco 	 Banco	 Agência ./. 

Conta Corrente: 1 __ '-

Brasília,' »i de	 de 2015. 

(. 

Funcionário 

Autorizo:
 

João Vaccari Neto

Secretário de Finanças
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L. 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1.1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 -São Paulo SP -Brasil 
Te!.:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rhpt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3° Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 
a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 

grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 

previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

S À O PAULO 
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
TeI.:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rhpt.org .br- Hoine Page: http://www.pt.org.br
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins. 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP -Brasil 
TeI:(+551 1) 32431314- E-mail: rh4ptorg.br - Home Page: http://www.pt.org.br
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO	 4 
Núcleo Administra/ivo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 -São Paulo SP -Brasil 
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

Brasília, 16 de março de 2015 

	

Nome: Célia Maria Alves	 João Vaccari Neto 

	

BENEFICIÁRIO	 Secretário Nacional de Finanças 
DIRETÓRIO NACIONAL 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins, 132-Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SI - Brasil 
Tel:(+551 1)32431314-E-mail: rhpt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br



Contrato de Responsabilidade Financeira 

RA: 

Regime Letivo: 

Base de Calculo: 

Calcular Valor do Crédito por: 

Tipo de Contrato: 

Percentual de Responsabilidade: 

Contrato Entregue em: 
Revisão de Texto: Gram ática, Linguagem Construção/Reconstrução Significado 

CEUB 
Nome do Aluno: 

Período Letivo do Contrato Base: 

Contrato: 

Composição das Faturas: 

Período Letivo: 

Tipo Curso: 

Período de Vigência: 

Curso:

Célia Maria Alvas 

1/2008 

Pós Graduação Lato Sensu - fixo 
todas fixas 

1° Modular /2015 

Pós-Graduação Lato Sensu 

61412015 a 51412017

515003215

Aluno	 38 
100% 

Contrato de Prestação de Serviços Celebrado entre o Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB, Sociedade Civil, estabelecida no SEPN 7071907 - CNPJ 00.059.8571000187 representada pelo seu presidente e o aluno (ou responsável) ao finál qualificado 

lApresente contratação tem seu esteio legal na legislação pertinente em especial na Lei n°9 394, de 20 de dezembro de 1996 
2. O objeto deste trato é a prestação, pelo ICPD/CESAPE/UNICEUB ao aluno, de serviços pertinentes, ao curso de pós-graduação em Revisão de 
Texto: Gramática, Linguagem Construção/Re. 

3 O aluno concorda com o preço dos serviços a serem prestados de R$ 9.355,50 (nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 
centavos), em parcelas de R$ 389,81, vencíveis no 070 dia de cada mês. Caso não receba o boleto pelo correio até o vencimento, o aluno deverá 
retirá-lo pela Internet ou entrar em contato com a secretaria do ICPD 
4.

As parcelas num total de 24 sucessivas, serão fixas e certas até o final do curso, excetuado o disposto no item 9 
5. O curso terá carga horária total de 400 horas. 
6. O curso terá Inicio em 06 de abril de 2015 e seguirá o calendário fixado pelo ICPD 
7.

As partes estabelecem e concordam, por se tratar de curso episódico, que o aluno reprovado em qualquer disciplina somente poderá cursá-la 
quando da oferta de idêntico curso. 
8.

Acorda-se que não haverá matrícula para alunos em débito com o CEUB e que as parcelas mensais em atraso com mais de 30 (trinta) dias, 
poderão ser encaminhadas a protesto e ulterior cobrança judicial. 
9.

Fica estabelecido e admitido entre as partes que novas tributações, incidentes sobre o UniCEUB, poderão ser repassadas às parcelas devidas 
pelos alunos. 
10.

As partes atribuem a este contrato o valor de titulo extrajudicial e conhecem que, no caso de pagamentos de parcelas em atraso, somar-se-ão 
multa de 2% e juros de mora. 
11.

O cancelamento solicitado após 30 (trinta) dias do inicio do período letivo, obriga o contratante ao pagamento de multa de 10% do valor total do 
contrato além das mensalidades vencidas. 
12. O foro é de Brasília-DF.

Brasília,'? 3	 de A-(ii-t'	 de  

C--h 

Testemunha:

Célia Maria Alves 
Testemunha:
	

CPF N°: 383.174.781-49 

Assinatura do Responsável Financeiro 

Emissão:
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i$1L	 .	 -	 :- ..-n . iqados do Candidato	 1	 / 

NOME:	 N° DOCUMENTO: 
CÉLIA MARIA ALVES	 070220150323 - O 

DATA DE NASCIMENTO: 	 RG:	 CPF: 
30/0511966	 1358516 - O / GO	 383.174.781-49 

i a OPÇÃO:	 28 OPÇÃO: 
Pós-Graduação em Revisão de Texto: Gramática, Linguagem 	 Não Optante 

Significado 

Acesso ao "Serços' 

E-MAIL: celiamalves@uoi.com.br  
N° CONTROLE: 144353 
SENHA: MI45SW	 l 
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CERTIFICADO 
•Ç$4Á $aataçãa 

Certificamos que Célia Maria Alves, nascida no dia 30 de maio de 1966, concluiu 
o curso de especialização em Revisão de Texto: Gramática, Linguagem e a 
Construção/Reconstrução do Significado, Pós-Graduação lato sensu, do Centro 
Universitário de Brasília, no período de 06 de abril de 2015 a 05 de abril de 2017, com 
o total de 400 horas.

Brasília, 04 de maio de 2017.
/_

il 
1
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Recursos Humanos Tít	 JPRÍCR aict 

SOLICITACÃO DE

CpFNo/2://, 
(nome completo) 

funcionário (a) da Secretaria 1	 7'	 •.	 ..-	 aprovado (a) no 

Curso de	 [) r, /	 , 1 J-	 (semestral / anual), 

pela Faculdade fA  venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 
a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 

financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: 	 Vencimento	 /	 / 

Valor da Mensalidade: R$ ,7' . 7	 Vencimento /- / .	 i  

Valor da Mensalidade com desconto:	 paga até	 /	 / 

Dados da Cta. Corrente: Banco, 4/4',4	 n° Banco	 Agência	 -. 

Conta Corrente: (7(	 (

Brasília, 	 de .'7	 de 2013. 

Funcionário 

Autorizo:  

João Vaccari Neto 

Secretário de Finanças
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Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 0510212013. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1.1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins. 132 - Cena-o - CEP:0 1019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel.:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rhpt.org.br . Honie Pae: http:íAvww.pt.org.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 
30 

Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO	 2 
Núcleo Administrativo - RI-!. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:0 1019-000 . São Paulo SP . Brasil 
Tel.:(+55 li) 3243.1314 - E-mail. rhptorg.br - Home Page: h1tp:/fww.pt.org.br
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO 
Núcleo Adininistraiivo - R.H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP- Brasil 
Tel.:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rhpt.org.br  - Home Page: http://www.pt.org.br
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

	

SÃO PAULO	 4 
Núcleo Adminitraiivo - kH. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:0 1019-000 - São Paulo SP - Brasil 
TeI:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rhpt.org.br - Home Page: http://www.pi.org.br
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

Brasília, 05 de setembro 2013. 

/	 Nome: Cleiton de SÇuza-Nforeira	 João Vaccari Neto 
(	 BENEFICIÁRIO	 Secretário Nacional de Finanças 

DIRETÓRIO NACIONAL 

SÃO PAULO
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP- Brasil 
Tel.:(+5511)3243.1314 - E-mail: rh@pt.org.br-  Home Page: http://www.pt.org.br



_____________________	 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CURSO DE GRADUAÇÃO/PRESENCIAL 
Minuta divulgada nos quadros murais dos Campus 1/li/Unidade UC5/Asa Sul (Ar?. 2° /Lei 9870199) e 

registrada no cartóno 30 Oficio de Reg de Títulos e Documentos Taguatinga-DF - n'00126110 
CONTRATANTE	 Data de Nascimento 
CLEITON DE SOUZA MOREIRA 	 24/0511985 

Endereço Telefone	 E-mail 
1 Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 42, 08CHACARA 42 LOTE Guará 1 - Guará 85501426 	 jcitonsuza2@gma 1 

il.com1 CURSO	 Turno	 Matrícula 1 
GP316 - Direito	 Matutino	 UC0706182  
Regime	 Valor da Mensalidade no Semestre da Matrícula Valor do Crédito no Semestre da Matrícul 
Crédito	 60.15 

Semestre(s)	 Ano	 N° de Parcelas por Semestre	 Data de Vencimento 	 Forma de Pagamento 
1	 2013	 6 --	 10	 Boleto Bancário 

REPRESENTANTE LEGAL DO(A) CONTRATANTE 
CLEITON DE SOUZA MOREIRA - 072360.176-39 

Endereço	 Telefone	 E-mail 
OS 08 CONJUNTO 220 C LOTE 11 CASA 01, TAGUATINGA - BRASíLIA

	

	 61-84714461 cleitonsouza2©g 
mail.coni 

.ONTRATADA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB, sediada à OS 7, Lote 1 - EPCT, Águas Claras/Taguatinga-DF, CEP 
71.966-700, inscrita no CNPJ: 00.331.801/0004-82, mantida pela UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 
UBEC, inscrita no CNPJ/MF n°00.331.801/0001-30, com Escritório Executivo localizado no SMPW Quadra 5, Conjunto 13, 
lote 8, Núcleo Bandeirante-DF, neste ato representada por seus Representantes Legais, assinados ao final, 

1.O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais será regido pela legislação pertinente, e, em especial, pelas Leis n°s 
9.394196 e 9.870/99, Estatuto da UCB, Regimento Geral - RG/UCB, Normas e Procedimentos Acadêmicos Para os Cursos de 
Graduação - NPACG/UCB, Calendário Acadêmico, Normas de Matrícula, demais Normas Internas da UCB, disponíveis no 
"Graduação Online", e pelo Edital do Processo Seletivo. 

2.A matricula, do Regime Seriado, deverá ser feita no conjunto de disciplinas que compõem o 1 1 semestre do Curso, e assim 
sucessivamente em relação aos demais semestre até a integralização do Curso 

3.O valor da mensalidade no Regime Seriado será fixo, e no Regime de Créditos definido pela quantidade de créditos em que 
o(a) CONTRATANTE se matricular. 

4.O pagamento no Regime Seriado, por disciplina cursada fora da grade curricular, inclusive naquelas reprovadas, deverá ser 
feito no valor da semestralidade e da carga horária da disciplina da grade curricular. 

O boleto bancário será encaminhado através da ECT/Correios, no endereço do(a) CONTRATANTE. Caso não seja recebido 
.é o 4° dia útil de cada mês, o(a) CONTRATANTE deve retirar a 2° via no Atendimento Diferenciado ao Estudante - ATENDE 

do Campus 1 da UCB, na Secretaria da Unidade ASA SUL ou no 'Graduação Online". 

6. O valor da mensalidade/crédito do curso será reajustado no inicio de cada ano letivo, ou em periodicidade diferente, na forma 
da legislação vigente. 

7 A matrícula e a sua renovação, esta obrigatória a cada semestre, somente serão efetivadas mediante quitação da 1° parcela 
da semestralidade, esta no ato da matricula, reajustada quando for o caso, bem como, no caso de matrícula inicial, com a 
devolução do Contrato, devidamente assinado pelo (a) CONTRATANTE e o REPRESENTANTE LEGAL, quando houver. 

8.A renovação da matrícula do(a) CONTRATANTE será recusada se este(a) estiver com situação financeira irregular junto à 
CONTRATADA, podendo o(a) mesmo(a) ser desligado(a) por inadimplência financeira, ou por matricula não efetivada, na forma 
da Cláusula 7 do Contrato. 

9. Será imposta multa de 2% sobre o valor da mensalidade em atraso, mais juros de 1%, pro rata tempore. 

10, O pagamento após 30 (trinta) dias de atraso deverá ser feito junto à CONTRATADA, ou às Agências de Cobrança por ela 
indicadas.

Pág. 1 de 2



L 
Prof. Dr. RICARDO SPINDOLA MARIZ 

Pró-Reitor de Graduação/UCB 
CPF: 385.1 69.93 -91 - C: 1 .023.083-SSP/DF CPF: 

CLEITON DE SOUZA MOREIRA -072.360.176-39 

Testemunhas;. 

1)
Fábio Pereira Gomes 

CPF: 710.887.091-68

2)	 - -	 _____ 
Roberto Resende Moreira  

CPF: 239.696.601-49

•	 -	 cont. do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais UCB/UBEC 
(Curso de Graduação Presenciei) 

11.O(A) CONTRATANTE poderá suspender temporariamente os estudos pelo trancamento da matrícula, na forma dos arts. 78 
e 79 do RG/UCB, e do cap. VII das NPACGS/UCB. A devolução de quantias pagas será feita da seguinte forma: i) antes do 
inicio das aulas, a CONTRATADA reterá a 1 1 parcela (matrícula), e devolverá o restante eventualmente pago; ii) após o início 
das aulas não haverá devolução de quantias pagas, e o(a) CONTRATANTE ficará devedor(a) das mensalidades vencidas até a 
data do mês do protocolo (no mês do protocolo, pro rata tempore) 

12.O Contrato poderá ser rescindido: ) pela CONTRATADA, com o desligamento do(a) CONTRATANTE, na 
8 deste, ou por violação ao RGIUCB, ou ao processo seletivo, apurada em processo regular; ii) pelo(a) CONTATANTE, a 
qualquer momento, mediante o cancelamento da matrícula, na forma dos arts. 80 e 81 do RG/UCB e do %p. VII das49 
NPACG/UCB. A devolução de quantias pagas será feita da seguinte forma: a) antes do início das aulas, a CqNTRADe 
devolverá 80% da 1a 

parcela, e o restante eventualmente pago; b) após o inicio das aulas, não haverá devoluçâ&oe quantias 
pagas, e o(a) CONTRATANTE ficará devedor(a) das mensalidades vencidas até a data do protocolo (no mês do protocolo, pro 
rata tempore). 

13.Tanto para o trancamento quanto para o cancelamento de matricula o(a) CONTRATANTE deverá estar com situação 
financeira regular junto à CONTRATADA. 

14.As mensalidades custearão os serviços educacionais. As despesas com materiais/equipamentos didático-pedagógicos, de 
proteção individual, taxas escolares, estacionamento e outras correlatas, serão cobradas na forma da legislação vigente. 

15.A CONTRATADA não assumirá nenhuma responsabilidade em relação ao(à) CONTRATANTE pordanos que o(a) mesmo(a) 
venha a sofrerem razão das seguintes situações: i) Inobservância de normas de segurança, das recomendações, instruções e 
alertas de professores, instrutores e colaboradores técnico-administrativos, ou pela não utilização, ou utilização inadequada de 

riuipamentos de proteção individual, ou assemelhados, quando no exercício de atividades acadêmicas que demandarem tal 
de providência; e ii) Quando da utilização de equipamentos e instalações da CONTRATADA, ainda que esta tenha liberado 

os equipamentos e as instalações. 

16.A vigência do Contrato terá início na data da sua assinatura, e término com a conclusão do Curso, ressalvado o disposto 
na Cláusula 12 deste, mas a matricula/renovação somente se efetivam na forma da Cláusula 7 do Contrato, 
17.O REPRESENTANTE LEGAL do(a) CONTRATANTE assume, por si, e em solidariedade com o(a) CONTRATANTE, todas 
as obrigações, encargos e cominações financeiras decorrentes do Contrato. 
18.Fica eleito o foro de Taguatinga-DF, conferindo-se ao Contrato força de título executivo extrajudicial. 

Taguatinga-DF, 01 de março de 2013 

PICONTRATADA	 PJCONTRATANTE 

1 Prof. Dr. CICERO IVAN FERREIRA GONTiJO	 -'	 CLEiTON DE SOUZKMRlRA 

Reitor/UCB	 CPF: 
CPF: 039.461.336-20 - CI: 699.904 SSP/MG

REPRESENTANTE LEGAL 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASILIA - UCB 

(Etrtífítabo 
O Reitor da UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, 110 USO das atribuições que 

lhe confere o Regimento Interno da Instituição, eertitca que 

('LEITON 1)1 SOIJZA MOREIRA 

nascido no dia 24 de maio de 1985, no Estado de Goiás, concluiu o curso 
de Direito no 1° semestre de 2015, tendo colado grau no dia 11 de agosto 
de 2015, fazendo jus ao grau de BACHAREL. 

Brasília - I)li' .	 11 de agosto de 2015 
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Curso de Direito, reconhecido pela Portaria 
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Portaria Ministerial 4 509 DOU de 26 12.2005 
Reconhecimento	 Renovado	 pela	 Portaria
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Gislaine Soares da Silva 

Solicitação de Auxílio Educação 
Termo de Concessão do Auxílio Educação 
Contrato de Prestação de Serviços - CEUB
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Recursos Humanos 

SOLICITACÃO DE 

	

O— dL jàfQ CPF NO 	 05 3 / 
(nome completo) 

funcnário (a da Secretaria 	 JL	 C	 s..4 aprovado (a) no 

Curso de (semestral / anual), 

pela Faculdade venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 
a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 

financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$_i . 0 2s	 2J._	 Vencimento	 /	 /  

Valor da Mensalidade: R$ 	Vencimento	 / 0 <i? /  

Valor da Mensalidade com desconto: R$ .0 3 2.A_ paga até  

Dados da Cta. Corrente: Banco 	 n° Banco c0_L	 Agência y2L1 

Conta Corrente: LL .	 -

Brasília,	 de 	 de 2011. 
o 

(.)	 Funcionário 

Autor ... 

João Vaccari Neto 

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 27106/2011 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo R. N.  

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:0 1019-000 - São Paulo SI' - Brasil 
TeI.:(+551 1)3243,1314 - E-mail rhptorg br - Home Page: http://www.ptorg.hr
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3 0 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 
a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 

grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 

previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R-H. 

Rua Silveira Martins, 132-Cena-o . CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel.:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rh@ptorg.br - 1-lume Page: http://www.pt.org.br
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação;

5,6 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Cento - CEP:010 19-000  - São Paulo SP - I3ra 
Tel.:(+551 1)32431314-E-mail: rh(d.pt.orgbr- Home Page: http://www.pt.org
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de 
presente Termo de Concessão, se comprometendo 
antecedência de 60 (sessenta) dias.

rescindir, a qualquer tempo, o 
avisar os Beneficiários com 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO	 4 
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:0 1019-000-São Paulo SP -Brasil 
Tel. (+5511)3243.1314 - E-mail: rhpt.org.br - fome Page: http://www.pt.org.br
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cçs	 1 
b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente, 

No: Gislajne Soares da Silva 
BENEFICIÁRIO

Brasília, 27 de junho de 2011. 

D
João Vacca Neto 

Secretário Nacional de Finanças 
DIRITÓRIO NACIONAL 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - RH. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SE - Brasil 
Tel .:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rhpt.org.br  - Home Page: http://www.pt.org.br



UCEIJfl.	 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CELEBRADO ENTRE O CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB 
SOCIEDADE CIVIL, ESTABELECIDA NO SEPN 7071907 - CGC: 00.059.85710001-87 
REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE E O ALUNO (O RESPONSÁVEL) ABAIXO QUALIFICADO 

Aiuno	 GISLAINE SOARES DA SILVA	 RA	 21163012
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1)A presente contratação tem seu esteio legal na legislação pertinente, em especial na Lei n o 9870, de 23/11/1999, e 
especificamente, leva em consideração a data de ingresso dos alunos que o firmam. 
2)O objetivo deste trato é a prestação, pelo Centro de Ensino Unificado de Brasilia ao aluno, de serviços educacionais 
durante o 2° semestre de 2011. 
3)Este instrumento, uma vez firmado, deverá ser entregue na tesouraria do Centro Universitário de Brasília, mesmo que tal 
não ocorra, o pagamento e quitação da 1° parcela implica na aceitação e adesão a lodos os termos deste instrumento. 
4)Anui, expressamente, o aluno (ou responsável) ao preço dos serviços a serem prestados, consistente no pagamento de 6 
(seis) parcelas, até o dia 7 de cada mês, salvo a primeira parcela. 
5)A primeira parcela será paga no ato da matrícula, no valor correspondente a R$ 1.093,91 (hum mil, noventa e três reais e 
noventa e um centavos), referente ao curso: Psicologia, conforme calendário especifico. 
6)Fica convencionado entre as partes contratantes o desconto de pontualidade, que será deferido a todo aluno que quitar a 
sua prestação nos prazos e percentuais referidos no Manual do Vestibular, a cada semestre editado e disponibilizado a todos 
os discentes, no ato da inscrição do vestibular. 
7)Acertam também as partes, que qualquer tipo de desconto concedido ao aluno, somente terá validade se o pagamento da 
parcela for efetivado até o seu vencimento. 
8)Conhecem as partes que os valores das parcelas são iguais a R$ 1.093,91 (hum mil, noventa e três reais e noventa e um 
centavos), equivalentes a 25 (vinte e cinco) créditos, salvo nos casos em que o currículo exigir maior ou menor número. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses - acréscimo ou decréscimo - incidirá a diferença da mensalidade conseqüente a partir da 
3° (terceira) parcela, já que as duas primeiras têm valor fixo. 
9)As partes atribuem a este contrato o valor de título extrajudicial e conhecem que, no caso de pagamentos de parcelas em 
atraso, somar-se-ão multa de 2% e juros de mora. 
10)Acorda-se que não haverá renovação de matricula para alunos em débito e que as parcelas mensais em atraso com 
mais de 30 dias, poderão ser encaminhadas a protesto e ulterior cobrança judicial. 
11)Não é permitido, durante o semestre letivo, o cancelamento, exclusão ou trancamento de disciplinas após as datas 
estabelecidas no calendário de matriculas. 
12)0 cancelamento ou trancamento da matrícula, solicitado após 30 (trinta) dias do inicio do período letivo, obriga o 
requerente ao pagamento de multa de 10% do valor do semestre além das mensalidades vencidas. 
13)Fica estabelecido e admitido pelas partes que acréscimos ou novas tributações, incidentes sobre a instituição, poderão 
ser repassadas às mensalidades devidas pelos alunos. 
14)Considerando as partes que as disciplinas Ética 1 e Ética II são obrigatórias para todos os cursos e que, 
independentemente do semestre, qualquer aluno, de qualquer Faculdade deverá cursá-las, fica aberta a possibilidade de 
oferecer a matéria em várias turmas e vários horários, para maior facilidade do alunado, fixando-se o preço de R$ 488.86 
(quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), por disciplina. 
15)Os boletos serão enviados para o endereço cadastrado, podendo ser retirado pela Internet ou na Tesouraria do Uniceub, 
não sendo prorrogados, em nenhuma hipótese, os prazos referidos no documento. 
16)O foro é ode Brasília - DF. 
Combinados e justos, assinam este em presença de duas testemunhas instrumentàrias. 

\\ 

CEna

-, 
Testemunha:	 Gisiaine Soares da Silva 

Testemunha	 CPF N:	 256.705.598-35
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José Felipe dos Santos 

Solicitação de Auxílio Educação 
Termo de Concessão do Auxílio Educação 
Contrato de Prestação de Serviços - IESB
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DE AUXILIO E 

u Pc	 C P F N0 4Lf8.	 - o .1 
(noe cmpl o) 

funcionário (a) da Secretaria	 r ¶ cre	 c ' l((Sífl O aprovado (a) no 

Curso de	 DRiiLL S O	 ,	 J	 (semestral / anual), 

pela Faculdade .\ST ITUTb !E cOG\P 	 -r-c— R O - IE-S) , venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$	 _3J .	 Vencimento	 /	 /  

Valor da Mensalidade: R$	 Vencimento	 / 
JJ i2-

Valor da Mensalidade com desconto: R$ 	 até 01  i O /  

Dados da Cta. Corrente: Banco	 L	 n° Banco  

Conta Corrente: 3S. 35_5

Brasília, 	 de
	 de 2013. 

AC^
Funcionário 

Autorizo-

João Vaccari Neto

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 05111/2013 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Núcleo Administralivo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
TeI.:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rIi3pt.org.br  - Flome Page: http://www.pt.org.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3° Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 
a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 

grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 

previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins.

Tl&

SAO PAULO	 2 
Núcleo Administrativo - R.H.  

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
TeI.:(+551 1) 3243.1314 - E-mail: rliptorgbr - Home Page: http://www.pt.org.br 	 -
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

Brasília, 05 de novembro 2013. 

ç — Nome: José Felipe dos Santos	 João Vaccari Neto 
BENEFICIÁRIO	 Secretário Nacional de Finanças 

DIRETÓRIO NACIONAL 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESE 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA 

CONTRATO ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CONTRATANTE: JOSÉ FELIPE DOS SANTOS 

(aluno, pai ou responsável) 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Eslado Civil: DIVORCIADO	 Profissão: 

Endereço: SQS 403 BLOCO D Apt 310 

Bairro: Asa Sul

R.G. 977207	 C.P.F 44137826404

Cidade: 

CEP: 70273040	 Tel.: 32131381	 UF: 

AIuno(coobriqado): JOSÉ FELIPE DOS SANTOS - JOSÉ FELIPE DOS SANTOS 	 R.G.: 977207 

Curso: Comunicação Social Jornalismo	 Turno: Noturno 

CONTRATADO: Centro de Educação Superior de Brasília LTDA - CESB, Pessoa Jurídica de Direito Privado, conforme Estatuto Registrado no 
Cartório do 1 0 Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília - DF, mantenedor do Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, com 
sede no SCAN Quadra 609, Bloco O, Av. 12 Norte, em Brasília, DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
sob o ri 0 00422333/0001-09, representado pela sua Presidente, Professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Sousa. 

DO CONTRATO: Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, e na melhor forma de 
direito, de um lado o aluno, pai ou responsável, acima identificado, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, o Centro de 
Educação Superior de Brasília LTDA - CESB, também já devidamente identificado acima, e daqui por diante denominado simplesmente de 
CONTRATADO, têm como justo e pactuado entre si, e seus sucessores, as condições e regras estabelecidas nas cláusulas seguintes, obrigando-
se mutuamente a respeitar e cumprir o que nelas está contido. 

CLÁUSULA i - O objeto do presente contrato é a prestação de Serviços Educacionais pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, ou, 
caso não seja o CONTRATANTE, ao aluno co-obrigado acima identificado, durante o segundo semestre de 2013, ou seja, de 01 
de julho a 31 de dezembro no regime seriado semestral, de acordo com o planejamento pedagógico e educacional do IESB, e em 
conformidade com o disposto na legislação pertinente. 

Parágrafo Primeiro - Os serviços educacionais ora contratados serão oferecidos em salas de aula ou em locais que o CONTRATADO indicar, de 
acordo com o planejamento pedagógico e educacional do IESB e as práticas pedagógicas que se fizerem necessárias. 

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO se reserva o direito de não iniciar o período letivo com turmas que apresentem menos de 35 alunos 
matriculados nos cursos de graduação oferecidos pelo IESB, ficando, nesses casos, os alunos classificados e matriculados com direito de optar 
por um Outro curso da mesma área de conhecimento para o qual foi aprovado em que haja vagas disponíveis, ou, ainda, pela devolução integral 
das quantias pagas, não cabendo ao CONTRATANTE ou ao aluno co-obrigado qualquer reclamação ou recurso. 

Parágrafo Terceiro - Fica também o CONTRATADO com o direito de redistribuir, a cada semestre letivo, alunos de seus diversos cursos, cujas 
turmas tenham sofrido redução do número total de matrículas, tornando-as inviáveis pedagógicas e financeiramente, para outras turmas do 
mesmo curso e período. 

Parágrafo Quarto -. Excluem-se do presente ajuste a prestação de serviços especiais, estranhos ao projeto pedagógico do IESB, cujos valores 
serão fixados, caso a caso, pelo CONTRATADO. 

CLÁUSULA 2 - O CONTRATANTE, ou o aluno co-obrigado, quando este não for o CONTRATANTE, ficam submetidos ao Regimento Interno do 
lESE, resoluções e código de ética, obrigando-se a respeitar e cumprir o que neles se contêm, assim como às normas gerais da educação 
nacional e às demais normas legais correlatas que regulem supletivamente a matéria, em especial à legislação que disciplina os encargos 
educacionais. 

Parágrafo Único - O CONTRATANTE deverá observar as orientações de matrícula para o semestre, que são publicadas no sitio do 
IESB - www. Iesb.br, no aluno on-line e nas dependências da Instituição, com vistas a tomar conhecimento dos procedimentos e 
dos prazos para renovação de matrícula para cada semestre letivo. 

CLÁUSULA 33 - Como contrapartida pelos Serviços Educacionais que lhe serão prestados por força do presente contrato, o CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO o valor proporcional do curso, correspondente a uma semestralidade, dividida pelo número de parcelas mensais e 
sucessivas do semestre letivo a cursar, cujos valores e condições de pagamento conhece e a eles anui expressamente, independentemente de 
vir a ocorrer a supressão ou a Inclusão de disciplinas ou, ainda, o aumento ou a diminuição da carga horária no semestre letivo que se inicia, por 
força de alterações na Grade Curricular do Curso, desde que essas alterações sejam formalizadas e aprovadas pelos órgãos competentes da 
instituição de ensino, e que essas alterações sejam, também, publicadas no Diário Oficial da União e amplamente divulgadas no meio acadêmico 
ainda no semestre anterior ao que se iniciará pela Direção-Geral do IESB, portanto, antes do início do período letivo a que se refere o presente 
Contrato, em observância as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação fixadas e aprovadas peio Poder Público Federal, ou seja, 
Conselho Nacional de Educação e Ministério da Educação. 

Parágrafo Primeiro - A primeira parcela da semestralidade que se refere a matrícula, será paga sem nenhuma espécie de desconto ou bolsa, de 
acordo com os valores constantes no ANEXO 1 deste contrato, formalizando a aceitação dos termos do presente contrato, por parte do 
CONTRATANTE. 

A matrícula em disciplinas que serão cursadas, no referido semestre, pelo CONTRATANTE ou aluno co-obrigado, somente será confirmada, 
após pagamento da matricula 1 1 parcela do semestre - JANEIRO ou JULHO e entrega da documentação exigida, no prazo estabelecido nos 
locais indicados pela CONTRATADA, em conformidade com a Instrução de Matrícula observando o disposto no Parágrafo Unico da Cláusula 2. 

http://gonhine.iesb . br/aplicativos/procrnatrjculajcontrato,plip ?aJuno 1 321 022058	 27/08/2013
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LLAUUL5t " - Lrn caso oe rasa oe pagamento, no vencimento, oe qualquer oas parcelas os semestraiioaoe, o Valor oevioo sera screscioo ciemulta de 2% (dois por cento), de correção monetária de acordo com a variaçáo acumulada do IPC/FIPE, além dos juros de inora de 1% (um por cento) ao mês "pio-rata tempore". 

Parágrafo Primeiro - Para todos os efeitos legais, fica o CONTRATANTE ciente de que o CONTRATADO poderá encaminhar seu nome ao Serviço 
de Proteção ao Crédito - SPC e ao Serasa para cadastro, caso esteja ele inadimplente por Período superior a três meses, podendo, nesse caso, o 
CONTRATADO utilizar-se dos meios judiciais e extrajudiciais de cobrança mediante serviços especializados de advogados ou de empresas de 
cobrança, ficando o CONTRATANTE ciente de que a ele caberá arcar com as despesas decorrentes dos honorários advocaticios e das custas 
processuais, quando for o caso, ou com as despesas de cobrança, fixadas ao correspondente à 10% (dez por cento) do valor atualiza , , 
divida, em conformidade com a Cláusula 5, observando-se as normas do Código Civil, do Código de Processo Civil e do Código de D  Consumidor.

IN	 66 
CLÁUSULA 6 - O CONTRATADO reserva-se o direito de não confirmar e/Ou acatar a matrícula, do aluno que possua débito remanesc nte no 
mesmo curso ou em outro ministrado pelo IESB, ainda que contraído por representante legalmente Constituído, nos termos do art. ° da LêiLC 9.870 de 23.11.1999 

CLÁUSULA 73 - Fica estabelecido e admitido pelos pactuantes que, em havendo aumento de custos ou novas tributações, incidentes sobre o 
CONTRATADO, poderão tais encargos adicionais serem repassados às semestralidades devidas pelo CONTRATANTE, com vistas a manter o 
equilíbrio econômico e financeiro do presente contrato, nos termos da legislação pertinente, em especial o contido na Lei n° 9.870, de 
23.11. 1999. 

CLÁUSULA 8 - O CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, quando não for ele o CONTRATANTE, responsabiliza-se expressamente por todo e 
qualquer dano causado pelo aluno ao patrimônio ou a qualquer bem do CONTRATADO, com destruição total ou parcial, acarretando, além da 
indenização e/ou reposição do bem, sanções disciplinares ao aluno, desde advertência até desligamento. 

CLÁUSULA 93 - O CONTRATADO poderá utilizar o nome ou imagem do CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado, quando não for ele o 
CONTRATANTE, para divulgação de suas atividades, sem direito a qualquer idenização, desde que expressamente por ele autorizado em 
documento à parte, obedecida a legislação aplicável à espécie. 

CLÁUSULA 10 - Os Serviços opcionais, de uso facultativo para o CONTRATANTE, ou para o aluno co-obrigado, como atividades e aulas extras 
(não constantes do currículo obrigatório), provas substitutivas, segundas chamadas de provas ou exames, aulas de recuperação, bem como 
documentos escolares (histórico escolar, atestado de escolaridade, guia de transferência e outros), aquisição de uniformes, material didático e 
processo de aproveitamento de disciplinas, não estão incluídos por este contrato, os quais serão cobrados à parte, na conformidade da tabela 
aprovada pela Direção Geral do IESB. 

CLÁUSULA 11 - Na forma dos arts. 408 e seguintes do Código Civil Brasileiro, se, por sua iniciativa, qualquer das partes der causa à 
inexecução do presente CONTRATO, incorrerá na pena convencional, prevista no Parágrafo único da Cláusula 12. 

Parágrafo Primeiro - Se o CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, caso não seja ele o CONTRATANTE, desligar-se da instituição de ensino, no 
semestre correspondente ao seu ingresso via processo seletivo, bem como os alunos veteranos ao renovarem a matricula, e até 1 (um) dia 
antes da data de início das aulas do período letivo, o CONTRATADO reterá, em seu favor, a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais) 
do valor pago a título de taxa de processamento de matrícula e do seu cancelamento, a qual será sempre, e na mesma proporção, majorada 
quando da ocorrência de aumento da semestralidade, nos termos da Lei n° 9.870, de 1999. Após esta data, ou seja, após iniciado o período 
letivo, não haverá devolução da quantia paga. 

Parágrafo Segundo - Em caso de o CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, caso não seja ele o CONTRATANTE, solicitar desligamento da 
instituição de ensino, após o primeiro dia de aula do período letivo, ficará sujeito ao pagamento pro-rata da mensalidade até odia 
correspondente à formalização do pedido. 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese do CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado, caso não seja ele o CONTRATANTE, solicitar o trancamento da sua 
matricula, em qualquer época, ficará sujeito ao pagamento pro-rata da mensalidade até o último dia corres pondente à formalização do 
pedido. 

Parágrafo Quarto - A desistência, não formalizada até o encerramento do semestre letivo, implica em abandono dos estudos e acarreta a 
reprovação do aluno nas disciplinas em que foi matriculado, além de sujeitar o CONTRATANTE ao pagamento pro-rata da mensalidade até o 
último dia correspondente a efetiva prestação de serviç os pela CONTRATADA, além da multa contratual equivalente ao valor de uma 
mensalidade do curso, em conformidade na cláusula 12. 

Parágrafo Quinto - Na hipótese de ocorrer o indeferimento da matricula do CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado, caso não seja ele o 
CONTRATANTE, por não preencher ele as condições exigidas para ingresso no ensino superior, os valores já pagos não serão devolvidos pelo 
CONTRATADO a não ser aquele previsto no parágrafo primeiro da presente cláusula, com a retenção da importância ali prevista, caso o 
indeferimento se dê até (1) um dia antes do início do período letivo. 

CLÁUSULA 12 - O descumprimento de qualquer das condições do presente contrato, por uma das partes, desobriga a outra do seu 
cumprimento. 

Parágrafo Único: Fica estabelecida a multa contratual equivalente a uma mensalidade do curso à aquele que deixar de cumprir as condições 
do presente contrato. 

CLÁUSULA 133 - O presente instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS é firmado com base nos artigos 206, 
Incisos II e III e 209 da Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, Livro 1, Títulos V e VI, no que 
couber, e entrará em vigor com o deferimento da matrícula do CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado pela Direção Geral do IESB e uma vez 
efetuado o pagamento da primeira parcela da semestralidade, conforme o disposto na cláusula terceira, parágrafos primeiro e segundo. 

CLÁUSULA 14 - Para solucionar eventuais controvérsias em decorrência da execução do presente CONTRATO, fica eleito o foro de Brasília/DF, 
com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de mútuo e pleno acordo firmam o presente CONTRATO, em duas vias de igual teor s forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo, a tudo presentes.

Brasília, 27 de Agosto de 2013 

http: //gonhine.iesh.br/aplic.ativos/procmatrjcuialconftato.php?alijno= 1321022058	 27/08/2013
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB 

LI31	 UNIDADES PLANO PILOTO 

ANEXO 1 - CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
GRADUAÇÃO 2 912013 CALOUROS NGRESSANTEs 

TABELA DE PREÇOS E PLANOS DE PAGAMENTO 

LCÁLCULODAS MENSALIDADES	
1 Valor

Desconto Nominal Turno 
N. 2 NOME (A) Bolsas Valor com Pontualidade 

Resolução bolsa (BJ (S%) Venc.  
Dia V!	 (C) 

1010 Direito R$ 1.239,66
Matutino

-----
- - 8$ 1.177,68 

Noturno - - 8$ 1.177,68 

1021 Co m unicação Social: Publicidade e
R$ 1.139,58

Matutino - - 8$ 1.082,61 
Noturno - - R$ 1.082,61 

Propaganda 

1022 Co municaçao Social: Jornalismo 8$ 1.139,58
Matutino 
--------------

20% R$ 911,67 8$ 866,09 
Noturno 20% 8$ 911,67 8$ 866,09 

1024 Comunicação Social: Cinema e Mídias
R$ 1.139,58

Matutino 
-----------

20% R$ 911,67 R$ 866,09 
Diitajs . .	 ... . --

1030 Administração R$ 1.099,29
M atutino R$ 71_ 
Noturno 35% 8$ 714,54 8$ 67881 

1880 Clancias Contabeis R$ 1.099,29
Matutino 
---------  

35% 8$ 714,54 R$ 67881 
Noturno 35% R$ 714,54 8$ 678,81 

_________ 

1090 Relações Internacionais 8$ 1.099,29
Matutino 35% 8$ 714 54 R$ 678 81 -----------. 
Noturno 35% 8$ 714,54 8$ 678,81 

1120 Psicologia . 8$ 1.295,25
Matutino 

.---------
15% 

---------- R$1.100 , 96 ----.	 -- 8$ .1.045 91 
Noturno 15% 8$ 1.100,96 R$ 1.045,91 

1140 Arquitetura e Urbanismo 8$ 1.499,54
Matutino 

--------------  
15% R$ 1274,61 R$ 1.210,88 

Noturno 15% 8$ 1.274,61 R$ 1.210,88 

2081
Engenharia Elétrica

8$ 1499
Matutino 25h R$112465 R$1068,42  
Noturno 25% 8$ 1.124,65

-

8$ 1.068,42 
Telecomunicações 

2082 Engenharia da Computação 8$ 1.499,54
Matutino -----------. 25% 8$ 1.124,65 8$ 1.068,42 
Noturno 25% 8$ 1.124,65 8$ 1.068,42 

2130 Cienc.ia da Computação R$ 1.175,72
Noturno 25% R$.881,79 8$ 837,70 
Matutino no será oferecido neste turno 

2140 Engenharia Civil 8$ 1.499,54
Matutino 
-------

15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210,88 
Noturno 15% R$ 1.274,61 R$ 1.210,88 

2150 Engenharia Mecânica R$ 1.499,54 .--------
Matutino 15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210,88 
Noturno 15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210,88 

2160 Engenharia Mecatronica 8$ 1.499,54
Matutina 

-----------
15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210,88 

Noturno 15% R$ 1274,61 8$ 1.210,88 

2180 Engenharia de Produção 8$ 1.499,54
Matutino 

------------
15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210,88 

Noturno 15% R$ 1.274,61 8$ 1.210,88 

2170 Engenharia de Materiais 8$ 1.499,54
Matutino 
-----------

15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210,88 
Noturno 15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210,88 

2240 Educação Física Bacharelado 8$ 1.295,25
M atutino 34% 8$ 854,83 8$ 812,13 

8$ 854,87 8$ 812,13 Noturno 34% 

2241 Educação Física Licenciatura 8$ 1.295,25
Matutino . 34% 8$ 854,87 8$ 812,13 

Noturno 34% 8$ 854,87 8$ 812,13 

Superior de Tecnologia em
Matutino -	 . .	 - 8$ 1.336,10 

Vespertino------ ------. 15% R$ 1.195,46 R$ 1.135,69 4010
Gastronomia

R$ 1.406,42

Noturno - - 8$ 1.336,10 
Superior de Tecnologia em Design de Matutino 

-------------
- - R$ 939.89 4020

Moda R$989,36
Noturno 15% R$ 840,96 8$ 798,91 

4030	
Superior de Tecnologia em Deign de

8$ 98936 -- - - - 8$ 9.39 89 
Interiores Noturno -	 1 - 8$ 939,89 

4060	
Superior de Tecnologia em Estética e

-rR$ 93936	 ---- 
Matutino 25% R$ 742,02 R$ 704,92 
Noturno 25% 8$ 742,02

----------- 
8$ 704,92 

Cosmética

5POR ELEJT,k 

67 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA- CESB 
CENTRO UNIVERSITARIO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA 
CARTA Ti ORIENTAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS 

Prezado(a) Aluno(a) 

Nome: JOSÉ FELIPE DOS SANTOS 
Matrícula: 1321022058 
Curso: Comunicação Social 
Turno: Noturno

TLJ. TL3	 ETCJL1 

68 

Seja bem-vindo (a) ao Centro Universitário IESB. Você está recebendo sua senha inicial para uso dos 
computadores de nossa instituição, destinados ao uso dos alunos nos laboratórios e na biblioteca. Esta senha 
também deverá ser utilizada para acesso, via Internet, ao Aluno On-Line e ao Blackboard. 

Cada aluno tem um número de usuário que é sua própria matrícula (1321022058). Ela deverá ser digitada por 
você sem qualquer caractere de separação (ponto ou barra). 

Alterações e esquecimentos da Senha para o acesso ao Aluno On-Line e ao Blackboard e para a renovação 
de livros na Biblioteca deverão ser efetivadas no aluno On-Line e a mesma será sincronizada com os outros 
sistemas. 

A alteração de senha de acesso a Rede de Computadores do IESB somente poderá ser feita nos laboratórios 
da instituição, pois a mesma não é sincronizada com os demais sistemas. 

Qualquer atividade desenvolvida na rede de computadores do IESB é de responsabilidade do proprietário da 
senha que estiver conectada no momento da ocorrência. Portanto, jamais forneça sua senha a quem quer que 
seja. 

É muito importante que cada aluno tenha conhecimento das regras báscias para uso de computadores no 
IESB publicadas no aluno On-Lirie/Documentos Eletrôncios. Leia com atenção. Elas são importantes para a 
sua correta conduta em nosso ambiente tecnológico, 

SUA SENHA INICIAL É: ,,	 Y7,c1,€Âpâ	 0,^9- AR 6 
Horário Atendimento: 27/0812013 às 10:07 - Senha: 796 

http://gonhine.iesb.br/apicativos/procmatrieiiiaJsenhaJniei1.php ?a1uno=j 321022058	 27/08/2013
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CENTRO UNIVERSITÁRIO IIESB 

ANEXO II— CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

RESOLUÇÃO DO CESB N° 00612.2013 

Dispõe sobre Bolsa Especial para calouros ingressantes, Edital 

Vestibular do Processo Seletivo - 2°. 2013; Transferência Interna / 

Mudança de Curso- 2°/2013; Transferência Externa e Portador de 

Diploma de Cursos Superior 2°/2013 que se matricularem no IESB 

- campi: GIOVANENA RIMOLI e EDSON MACHADO, no 

segundo semestre de 2013. 

A Diretora Presidente do Centro Educação Superior de Brasilia LTDA- CESB e Reitora do Centro Universitário 
IESB, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO: 

o	 O objetivo de consolidar a implantação de cursos superiores de graduação e proporcionar ensino 

superior de excelência nos campi GIOVANENA RIMOLI e EDSON MACHADO; 

o	 O objetivo de estabelecer uma política clara de bolsas e convênios. 

RESOLVE: 

Conceder bolsa especial para as vagas disponibilizadas no IESB em conformidade com os seguintes editais: Edital 

Vestibular do Processo Seletivo - 2°. 2013; Transferência Interna / Mudança de Curso - 2°/2013; Transferência 

Externa e Portador de Diploma de Cursos Superior 2°12013 - campi: GIOVANINA RIMOLI e EDSON 

MACHADO aos calouros ingressantes, no segundo semestre letivo de 2013, nos cursos e percentuais abaixo 

discriminados:

CÁLCULO DAS MENSALIDADES 

Valor Desconto  
Nominal Turno Pontualidade	 (5%) 

N. NOME (A) Bolsas Valor com bolsa
Venc.	 Dia 1 

Resolução (B) (c) 

Matutino 20% R$ 911,67 R$ 866,09 
1022 Comunicação Social: Jornalismo, R$ 1.139,58

Noturno 20% R$ 911,67 R$ 866,09 

Matutino 20% R$ 911,67 R$ 866,09 
1024 Comunicação Social: Cinema e Mídias Digitais R$ 1.139,58

Noturno 20% 8$ 911,67 R$ 866,09

1 
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4120 Superior de Tecnologia em Eventos 8$ 790,00

Matutino 
--

30% 
-	 -

EIS 553,00

riws 

- 52	 3S 

Noturno 30% R$ 553,00 $ 525 35 

4130 Superior de Tecnologia em Gestão Financeira R$ 790,00
Matutino 30% 8$ 553,00 323,3 

Noturno 30% 8$ 553,00 8$ 525,35 

4150 

-

Superior de Tecnologia em Gestão Pública R$ 790,00
Matutino 30% 8$ 553,00 R$ 525,35 

Noturno 30%
__ 

8$ 553,00
_____________ 

8$ 525,35 

4300 Superior de Tecnologia em Secretariado 8$ 790,00
Matutino 30% R$ 553,00 R$ 525,35 

Noturno 30% 8$ 553,00 8$ 525,35 

4210 

-

Superior de Tecnologia em Construção de 
Edifícios R$ 989,36

Matutino _________-
25% 

-- -  
8$ 742,02 R$ 704,92 

Noturno 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

4230
Superior de Tecnologia em Produção 
Multímjda R$ 989,36

Matutino ____________ 25% __________ R$ 342,02 8$ 704,92 

Noturno 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

4240 Superior de Tecnologia em Design Gráfico 8$ 989,36
Matutino 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

Noturno 25% 8$ 742,02 r	 8$ 704,92 

4280 Superior de Tecnologia em Fotografia 
_____________________________________

8$ 989,36
Matutino 25% R$ 742,02 R$ 704,92

Noturno 25% R$ 742,02
-

R$ 704,92 

4290
Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas R$ 989,36 
Matutino ____________ 25% __________ 8$ 742,02 R$ 704,92 

Noturno 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

1170 Teatro 8$ 989,36
Matutino não será oferecido neste turno 

50% R$ 494,68 R$ 469,95

......	 LFXENDA: 

A) Valor Nominal da Mensalidade, conforme contrato de Prestação de Serviços 

B)Valor nominal da mensalidade deduzido o percentual da Bolsa Especial por turno 

C)Valor nominal da mensalidade deduzido o percentual da Bolsa Especial com desconto de pontualidade válido para pagamento 
até a data de vencimento (dia lede cada mês). 

1. Esta Bolsa Especial será concedida, durante toda a duração do curso aos alunos que mantiverem sua situação 

acadêmica regular perante o IESB - Campi: GIOVANINA RIMOLI e EDSON MACHADO e que se enquadrarem 

com as disposições desta resolução; 

2. Esta Bolsa se aplica à matrícula e as suas renovações, bem como à(s) disciplina (s), em regime de 

dependência; 

3. Esta Bolsa não é elegível aos alunos beneficiados pelo programa: Seleção Bolsa Universitária GDF; 

4. Esta Bolsa se aplica aos alunos beneficiados pelo Programa de Financiamento Estudantil - FIES e Programa 

Universidade para Todos - PROUNI. 

5. No caso de transferências internas/(mudança de curso) e turno, aplicar-se-á, quando for o caso, a bolsa 

prevista (resolução vigente para o período letivo) para o curso e turno no campus para o qual o aluno solicitou 

transferência e que desde então será mantida até a conclusão do curso. 

6. Esta Bolsa se aplica aos alunos que ingressarem por meio de processo de transferência externa e aos 

portadores de Diploma de Graduação Superior.

3 
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Reconhecido pela Portaria MEC W'723, (te 22 de Abril (te 2003, DOU (te 23104/2003. 

Portaria Normativa MEC n 1 40,de 12/12/2007, 	 blicada no DOU de 13112/2007, republicada no 
l)OU de 29/12/2010. 

SÃO PAULO - Estado (te São Paulo 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

O Diretor da FACULDADE SUMARÉ no uso de suas atribuições, que lhe conferem as 

normas regimentais, para fins de direito, CERTIFICA. que 110 livro n°. OU!, de C0!aÇÏ0 de 

Grau desta Faculdade, consta que aos 03109/2016, depois de prestado O uraIucutO 

assumido o compromisso de fidelidade aos deveres profissionais, JOSELANE DA SILVA, 

RG. n°. 42.258.600-6, nascida cm 24/09/1987, Estad•: do Maanhto, recebeu o título de 

Bacharcla em Ciências Contheis, por ter concluído o CURSO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS.

São Paulo, 03 de e1embro de 2016 

Luciana Aparecida FaValO	 Prof." Dr. IR,;iii i Casas Vila rino 
Secretaria Gera] 	 Diretor Geral
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funcionário (a) da Secretaria ..), 
i

(nome completo)
aprovado (a) no 

Curso de	 li anual), 

pela Faculdade jU.ÁÁ.LVU-L4}U&-' W11,11 ,venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxilio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ 	 _____/ _____  

Valor da Mensalidade: R$ 'i OQC	 Vencimento cA / _____/ () 
Valor da Mensalidade com desconto: R$ 	 paga até  

Dados da Cta. Corrente: Banco 	 n° Banco 2. 	 Agência  

Ponta Corrente:	 ci

São Paulo,	 de 2012. 

Autorio: .. /' 

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01/2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Núcleo Ad,ninistrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132-Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SI - Brasil 
Te1.:(+55 II) 3243.1323 - E-mail: gereniias.santos@pt.org.br  - Nome Page: http://www.pt.org.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3° Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SI' - Brasil 
Tel.:(+55 II) 3243.1323 - E-mail: gercmias.santospt.org.br  - Horne Page: http://www.pt.org.br
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R.11. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEPA 1019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel.:(+551 1)32431323 - E-mail: gereimas.santospt.org.hr - Home Page: http://www.pt.org.hr
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendc avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO	 4 
Núcleo ,ld,n:nislralivo - R. 1-1. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP Brasil 
Tc1.:(+551 1)3243.1323 - E-mail: gercmias.santospt.org.br  - Borne Page: http://www.pt.org.br
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1 % n	 alor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcir 	 :ação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, p 	 icia 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 31 de Agosto de 2012. 

Nome: JoseIae'da SiI, 
._)BENEFICIÁRIO
	

DIRETÓRIO NACIONAL 

SÃO PAULO

Núcleo Administraiii'o - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEI1 :01019-000 - Sio Paulo SP - Brasil 
TeI.:(-l-551 1) 3243.1323 - E-mail: gere mias.santos)pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br
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SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO 	 1,1	 38 

EU J' L	 e	 CPF N°  
- (dome completo) 

funcionário (a) da Secretaria ..S i C	 aprovado (a) no 

Curso de ___iT9' .i" e t0	 3.170 '3 t	 (semestral / anual), 

pela Faculdade "2J')i. Vp ,' 4 ddC" 5 2O 4o #aQ/e't' , venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matricula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxilio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor daMatrícula: R$_J J 'f3	 Vencimento J2I 03 / J'J '( 
Valor da Mensalidade: R$ j 3 (3 1/2	 Vencimento	 /  

Valor da Mensalidade com desconto: R$ 	 -	 paga até	 /	 /  

Dados da Cta. Corrente: Banco 	 n° Banco	 .i	 Agência  

conta Corrente:

São Paulo, 3 --de ? 'flCe de 201 

(

pfcionário 

Autorizo:(C	 . 

Secretário de Finanças



*
PARTIDO

Dos TRABALHADORES 
DIIr'rÓIt!()	 NA1:IONÂI,

T1tL Wt

79 

Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01/2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PA U LO
Núcleo Àd,nmn,st,aiivo - RI]. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP01019-000 - São Paulo S1 - Brasil 
TeI.(+551 1) 32431323 - E-mail: gcremiassantospt.orgbr - Home Page: littp:/Am\v, pt.org .b
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/ - 

2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3° Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEPA 1019-000 -São Paulo SP - Brasil 
Te! (4-55 11)3243.1323 - E-mail: gerernias.santospt.org.br  - Borne Page: http://www.pt.org .
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação , estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO 
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega 	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 10 de Janeiro de 2014. 
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Avaliação Instriucional
Unidade MOSCa - 415/97, de 18/03/07, 3427/04, de 22110104 o 12-1/12, de 09/07/12. Chpprrq <' 

Capeis São Judas Fadeu Unidade, Butantã - 415/07, de 18103/92, 3427104, de 22/10104.

r. 
Expressão On-line 

Contra de Extensão

Unidade Mooca e Unidade Butant
Festival 2 Mesmo 

Centro de Pesquisa

lnterconeC.Lados 
Colação de Creu e 
Intieqa de Diplone O curso garante ao profissional uma sólida formação, tanto em disciplinas de cunho geral e humanístico, quanto 

em disciplinas de caráter estritamente jurídico. Dessa forma, pretende-se reunir uma visão crãica sobre o Direito e
Jornal São Judas 

Carrei Ingressar
a sociedade e o conhecimento técnico necessário ao exerckúo da profissão. O objetivo é formar bacharéis capazes Museu Virtual 

Conplexo Educacional de atuar em todos os setores ligados às áreas de Advocacia, 	 Magistratura,	 Ministério	 Público, Procuradorias 

Federal, Estadual e Municipal, Defensorias Públicas, Consultora Jurídica nas esferas pública e privada e Segurança Radiowe.h São Judas 
Cursos de ExtPrrsãs 
o Infarniatca Pública. Com um corpo docente extremamente qualificado, o curso também oferece aos alunos a possibilidade de 

atuação corno estagiados uni serviços dirigidos à coniurúdode (Escritório de Assistência Judiciária) Revista arç.urb 

ora Univeroieude São Judas
Revista Iniciacão Científica 

LSLrilúriC, Modelo de lrarjucão
- Revista lntegiaçãci 

Estágio
Formação: Bacharelado	 Duração: 5 anos 

1-ventos <lo Mês Revista Luarsin	 Cuniei 

Mensalidade: R$ 1.173,40 
Instituição A Reitoria conianica aos Sru(ao) Alunos(as) as valores das rrei,salidadeo pala o ano de 2014 fixados pelo Conselho de TV São Judas 

Ademnstiação. Esclaieceirms, outrossim que o reajuste obedeceu rigorosarrente a legislação vigente, valores que estarão 
lntcgiação Unwersrdad troou até o final de 2014, salvo se outra deteririnação legal vier a estabelecer critério dverso. IwítIer de Portal 
hrrprcsa 

Maturidade Unidade Mooca	 Unidade Butantã 
Peroclo: Matutino, Vespertino*** e Noturno	 Penado: Matutino**, vespertino*** e Noturno Esporte Cornjnidado Cup 2013 

Mensalidades 2014

No penedo rriatutino, só haverá prrnmiro e segundo anos. Sendo assim concluído o segcesdo ano, caso não haja 35 alunos, o Concurso de Poesia / Ensino 
Serviços à Conun dade Médio 

aluno continuará seus estudos no período noturno. 
Sepciuro MultaJiscipliriur Encontro como Futuro I No período vespertino, só haverá prinuiro ano. Sendo assim, concluído o primeiro ano, caso não haja 35 alunos, o aluno 
Silos <los Cursos continuara seus estudos no período noturno. São Judas MusiC i-nstval 

Universo SuO enl ãvel
Horário das Aulas: Consulte o Manual do Aluno - página 44 

XXIII Concurso os Poesia
Coordenador: Solange Gonçalves Dias e-mail: direito@usjt.br



INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

Por. exigência legal, o contrato com a USJT deverá sercelebrado por pessoa maior de idade. Sendo assim, 
a assinatura e os dados do contratante deverão ser os da pessoa maior de idade que o celebrar. Essa pessoa 
poderá ser o próprio aluno (se maior de 18 anos ou emancipado), o pai ou a mãe. 

Para efetivar a contratação deverá ser apresentado no ato da matrícula documento que comprove o número 
do CPF do contratante. Alunos emancipados deverão entregar uma cópia do documento que comprove a 
emancipação. 

Na ocasião da matrícula, deverá ser entregue uma cópia do contrato preenchida e assinada, caso contrário 
a matrícula não será efetuada.

Dados do(a) AIuno(a).	 IN	 8,5 
Situação:	 -	 1 

Maior de Idade (18 anos)	 III1 Menor de Idade - preencher dados do contratante	 Emancipado(a) - anexar documento 

Registro Acadêmico 	 CPF do Aluno	 Série 

I2 1 Cli I	 cl -I l	 li H3 l 1 l2Ifl I IS - lc 1	 Li 

Nome Completo 

li	 1 L 1? 4 h14i	 1	 1 Ci4- / iV a i	 01	 1	 01."	 I . fll i 1  

Dados do(a) Contratante - preencherse não for o(a)aluno(a) 

- - me Contratante 

CPF Contratante	 R.G. 
1111	 1111	 1-1

	
11111111111	 li 

Data de Nascimento 

l/	 1	 1	 li 

Endereço Residencial (Rua, Av.) 	 Número 

Complemento	 Bairro 

Cidade	 Estado	 CEP 

	

_ 	 1-! 
Telefone	 Ramal	 Recado 

E-mail 

Relação do Contratante com o(a) Aluno(a) 

LI Pai 

LI Mãe

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
mantenedora da Universidade São Judas Tadeu, inscrita no CNPJ1MF sob n°43.045.772/0001-52, com sede nesta Capital 
do Estado de São Paulo, na Rua Taquari, n° 546, Mooca, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
devidamente representada por seus Diretores ao final assinados, e, de outro lado, o(a) aluno(a) ou o(a) responsável, 
doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, identificado(a) e qualificado(a) no requerimento de 
matrícula, seja no requerimento impresso ou por meio de formulário eletrônico preenchido diretamente no website da 
Universidade São Judas Tadeu e enviado por meios eletrônicos à CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do 
presente, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços educacionais ("Contrato"), que mutuamente 
aceitam e outorgam em caráter irrevogável e irretratável, obrigando herdeiros e sucessores a qualquer título.



O presente Contrato passará a vigorar a partir da sua assinatura e assim prosseguirá durante o período de duração do curso 
escolhido pelo(a) CONTRATANTE, com renovação automática, desde que mediante a certificação de que o(a) 
CONTRATANTE esteja quites com suas obrigações financeiras de parcelas referentes ao(s) ano(s) letivo(s) anterior(es), 
além das previstas para pagamento por ocasião da matrícula, ficando a vigência contratual condicionada ao cumprimento 
dessas obrigações, de conformidade com as cláusulas e condições adiante estipuladas, a sabei-: 
Cláusula Primeira - Pelo presente Contrato, a CONTRATADA prestará ao(à) CONTRATANTE, sem prejuízo de 
quaisquer disposições legais pertinentes, serviços educacionais para o curso, série e período indicados no boleto impresso 
pelo(a) CONTRATANTE, juntamente com o comprovante do deferimento da matrícula emitido pela CONTRATADA, 
nos termos das disposições contidas no Estatuto, Regimento Interno da Universidade e no Manual do Aluno, disponíveis 
para consulta no site www.usjt.br e no Setor de Atendimento ao Aluno ("SAA"). Neste ato, o(a) CONTRATANTE 
declara ter conhecimento do inteiro teor e ter compreendido o conteúdo dos referidos documentos. O(a) 
CONTRATANTE neste ato responsabiliza-se por consultar, pelos mesmos meios, o Regimento Interno e o Manual do 
Aluno regularmente, de forma a tomar conhecimento de possíveis alterações que ocorrerão periodicamente. 
Cláusula Segunda - O presente Contrato é celebrado sob a égide dos arts. 206, incisos 11 e III, da Constituição Federal; do 
Livro III, Títulos IV e V do Código Civil brasileiro; Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Lei n° 9.870/99 e 
pelas demais disposições legais aplicáveis. Este Contrato poderá ser bilateralmente resilido ou rescindido automaticamente 
por desligamento do(a) CONTRATANTE, nos termos do Regimento Interno e demais Normas Internas da Universidade 
São Judas Tadeu. Em caso de rescisão ou resiliação, obriga-se o(a) CONTRATANTE a saldar o valor do(s) débito(s) 
eventualmente existente(s), observadas as condições previstas na Cláusula Sexta abaixo. 
Cláusula Terceira - Como contraprestação pelos serviços educacionais ora contratados, o(a) CONTRATANTE pagará 
urna anuidade, dividida em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, de conformidade com o Edital publicado na f 
da legislação em vigor, que faz parte integrante do presente Contrato. As Partes acordam que a primeira parcela será paga 
p01- meio de boleto emitido a título de matrícula, no momento em que o(a) CONTRATANTE efetuar sua matrícula, na 
importância fixada no Edital para o respectivo Curso. As 11 (onze) parcelas remanescentes deverão ser pagas, 
impreterivelmente, até o dia 8 (oito) de cada mês, vencendo a primeira delas no dia 8 (oito) de fevereiro e as demais nos 
mesmos dias dos meses seguintes até o final do ano calendário. O valor da contraprestação pelos serviços educacionais 
acima contratados sofrerá reajuste anual, nos termos do disposto pelos § 3 0 e 6° do artigo 1° da Lei n° 9.870/99, a ser 
calculada ao final de cada ano calendário proporcionalmente à variação de custos a título de pessoal e de custeio, 
conforme planilha de custos publicada pela CONTRATADA. O não recebimento do boleto bancário para pagamento das 
parcelas não exime o(a) CONTRATANTE do pagamento regular e pontual das parcelas mensais, pois o(a) 
CONTRATANTE tem pleno conhecimento dos valores e datas de pagamento, e a segunda via do boleto para pagamento 
da mensalidade poderá ser retirada diretamente pelo(a) CONTRATANTE no SAA, ou impressa pelo site www.usitbr ou 
ainda no autoatendimento. 
Parágrafi.i Primeiro - O(a) aluno(a) calouro(a) que efetuar matrícula extemporaneamente a partir do mês de fevereiro, 
deverá efetuar, à vista e no ato da matrícula, o pagamento da parcela referente ao mês de janeiro, de modo que os valores 
das pai-celas já vencidas referentes aos meses de fevereiro e outros, serão diluídos em igual valor e proporção ao longo das 
parcelas remanescentes a serem pagas no decorrer do ano letivo. 
Parágrafo Segundo - Para o aluno veterano se considerar matriculado no ano letivo seguinte, não poderá ter débitos ue 
mensalidades do(s) ano(s) anterior(es) e deverá efetuar o pagamento do boleto da parcela referente ao mês de janeiro, 
denominada matrícula, de modo que não será necessário comparecer à CONTRATADA ou acessar o sue da mesma para 
renovar o contrato de prestação de serviços educacionais. O(a) CONTRATANTE veterano(a) que estiver inadimplente 
perante a CONTRATADA não receberá o boleto supramencionado durante a situação de inadimplência; o recebimento 
do boleto só ocorrerá após a negociação da dívida. 
Cláusula Quarta —O presente Contrato tem força executiva judicial e extrajudicial. Tendo em vista os serviços 
disponibilizados a(o) CONTRATANTE, nas hipóteses de desistência do curso, trancamento de matrícula ou de 
transferência ocorridos durante o período letivo, serão devidas as mensalidades escolares em atraso, incluindo a 
mensalidade do mês de desligamento, salvo se o pedido de desistência, trancamento ou transferência for efetuado até o dia 
8 (oito) do mês de referência, exceção à mensalidade do mês de janeiro, conforme previsão do parágrafo primeiro abaixo. 
Os pedidos de desistência do curso, trancamento de matrícula ou transferência dependerão de solicitação expressa do(a) 
CONTRATANTE, formulada mediante requerimento escrito protocolado junto ao SAA. O não atendimento ao disposto 
nessa Cláusula implicará no vencimento regular das mensalidades, bem como a aplicação do disposto na Cláusula Sexta 
abaixo. O(a) CONTRATANTE está ciente de que a falta de frequência às aulas não exclui a obrigatoriedade de 
pagamento das pai-ceias, se o(a) CONTRATANTE não requereu o cancelamento de matrícula nos termos acima. 
Parágrafo Primeiro - No caso de desistência do curso logo após a efetivação e consequente aceitação da matrícula, o(a) 
CONTRATANTE terá direito à devolução de 70% (setenta por cento) do valor pago referente à taxa de matrícula, desde 
que efetue pedido de devolução dirigido à Diretoria Financeira, que deverá ser entregue no SAA, em até lO (dez) dias 
corridos após o seu pagamento, hipótese em que o Contrato dar-se-á por rescindido automaticamente.



Parágrafo Segundo - A CONTRATADA se reserva o direito de não renovar a matrícula do(a) CONTRATANTE 
inadimlcnte, nos termos do art. 5° da Lei 9.870/99. 
Cláusula Quinta - O(a) CONTRATANTE reconhece e aceita que, caso haja alguma alteração legislativa ou normativa 
emanada dos Poderes Públicos, inclusive modificação na política salarial do Governo, que implique comprovado ou 
imprevisto aumento de custos da CONTRATADA ou mesmo perda financeira, os valores das parcelas vincendas a partir 
da entrada em vigor de referida alteração, serão revistos de modo a manter o equilíbrio da equação econômico-financeira 
resultante do presente Contrato, obedecidos os critérios legais aplicáveis e a paridade com o que está instituído no artigo 
60, V, do Código de Defesa do Consumidor ( Lei ii° 8.078/90). 
Cláusula Sexta - A CONTRATADA, sem que isto constitua novação, poderá, a seu exclusivo critério, 
eventualmente pagas em atraso, sendo que, nesta hipótese, ao valor integral do débito, será acrescida a mul -.a moratória de 
2% (dois por cento), mais os juros legais de 1% (um por cento) ao mês computados pro mia die ( Lei n° 8.p78/90, ait. 
§ 1° e Decreto n° 22.626/33, art. 1°) e correção monetária a ser calculada pelo IGP-M ou outro índice qiir 4ip p 

substituir. A presente Cláusula terá aplicação imediata caso o(a) CONTRATANTE matricule-se em data divefsa da 
prevista e divulgada, ou seja, serão cobradas com multa, juros e correção monetária as mensalidades de janeiro até 'mês 
em que o(a) CONTRATANTE efetivamente realizar a matrícula. 
Cláusula Sétima - Na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de qualquer parcela da mensalidade, a 
CONTRATADA poderá, ficando desde já autorizada a assim proceder, emitir contra o(a) CONTRATANTE os títulos de 
crédito cabíveis, efetuar a cobrança pelos meios previstos na legislação comum aplicável e, persistida a inadimplência, 
recusar a renovação da matrícula para o ano letivo seguinte (Lei n° 9.870/99, Art.5°), independentemente da faculdade que 
lhe assiste de, após a devida notificação, noticiar os serviços de Proteção ao Ci1édito (Lei n° 8.078/90, art.43) ou mesmo 

ar os títulos de crédito a protesto. Caso a CONTRATADA venha a iniciar cobrança judicial, serão devidas custas 
pcessuais, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e demais encargos. 
Cláusula Oitava - Os valores da contraprestação dos serviços educacionais aqui previstos incluem a totalidade da 
prestação de serviços decorrentes da carga horária normal constante da Grade Curricular do Plano Escolar previsto para o 
curso em que o(a) CONTRATANTE se matricular, não sendo, portanto, permitido o pagamento proporcional ao número 
de matérias cursadas, caso o(a) CONTRATANTE opte por deixar de cursar uma ou mais matérias constantes da carga 
horária prevista para o ano letivo em questão. Os valores da contraprestação das demais atividades que porventura vierem 
a ser colocadas à disposição do(a) CONTRATANTE, inclusive as extracurriculares, serão fixados e cobrados a parte, caso 
a caso, pela CONTRATADA. 

Cláusula Nona - O(a) CONTRATANTE declara estar ciente de que, obrigatoriamente, deverá comunicar à 
CONTRATADA qualquer alteração de seus dados cadastrais, sendo que deverá ai-cai- integralmente com as 
consequências da não comunicação, ficando a CONTRATADA isenta de quaisquer responsabilidades. 
Cláusula Décima - O(a) CONTRATANTE que for reprovado(a) em até 3 (três) disciplinas de série(s) anterior(es) pagará 
a mensalidade da nova série acrescida da(s) Taxa(s) de Dependência(s) prevista no Manual do Aluno, conforme o número 
de disciplinas que cursar neste regime. 
Cláusula Décima Primeira - Se o(a) CONTRATANTE tiver mais de 3 (três) disciplinas em dependência, será 

siderado automaticamente reprovado(a). Neste caso, no ano letivo seguinte, considerando-se que o regime do curso é 
seriado anual e que, portanto, não existem séries especiais para se cursar apenas uma ou algumas das disciplinas 
curriculares da série, pagará a mensalidade integral da série em que está matriculado, acrescida do valor da Taxa de 
Dependência pertinente à(s) disciplina(s) da(s) série(s) anterior(es) que vier a cursar. 
Cláusula Décima Segunda - Se o(a) CONTRATANTE se matricular para cursar apenas disciplina(s) em dependência, 
hipótese que ocorre unicamente com os(as) alunos(as) que ficaram reprovados(as) na última série do respectivo curso, 
arcará com as Taxas de Dependência e matrícula integral que tiver que cursar para obter seu diploma, inclusive na 
hipótese de estágio e /ou monografia. 
Cláusula Décima Terceira - O(a) CONTRATANTE que se matricular em quaisquer das séries de um curso e que 
necessite cursar disciplina(s) em regime de "adaptação" pagará a mensalidade da série frequentada, acrescida do valor da 
Taxa de Adaptação da(s) disciplina(s) que cursar, conforme previsto no Manual do Aluno. Caso o(a) CONTRATANTE 
venha a cursar disciplina(s) em regime de adaptação por mudança curricular instituída pela CONTRATADA, não haverá 
obrigatoriedade de pagamento, salvo nos casos de reprovação ou trancamento, em que o pagamento será devido. 
Parágrafo Único - O(a) CONTRATANTE que desejar cursar as adaptações no ano seguinte à conclusão de todas as 
disciplinas regulares estará isento(a) do pagamento de tais disciplinas (de fevereiro a dezembro), mediante o pagamento 
apenas do valor integral da matrícula. 
Cláusula Décima Quarta - O (a) CONTRATANTE declara estar ciente de que a CONTRATADA não se responsabiliza 
pela guarda de objetos ou valores pessoais por ele(ela) trazidos ou deixados em salas de aula ou outras dependências das 
unidades, bem como por atos de terceiros. 
Cláusula Décima Quinta - As partes reconhecem que: (i) o não exercício por qualquer das partes, ou o atraso no 
exercício, de qualquer direito que lhes seja assegurado por este Contrato ou por lei não constituirá novação ou renúncia a



tal direito, nem prejudicará o eventual exercício do mesmo; (li) o exercício singular ou parcial lesse direitos por 
quaisquer das partes não impedirá o posterior exercício, ou o exercício de qualquer outro direito; (F a rnúncia, por 
qualquer das partes, de quaisquer direitos somente será válida se formalizada por escrito; (iv) a nulidadeou in\'alidade de 
qualquer cláusula contratual não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas deste contrato; (v) a 
CONTRATADA está autorizada a enviar ao(à) CONTRATANTE e-maus, cartas, faxes, telegramas, avisos, mensagens 
via celular (SMS), comunicados internos, cobranças de débitos, solicitações etc.; e (vi) não será abonada falta do(a) 
CONTRATANTE por motivo religioso, salvo se existir Lei Federal neste sentido. 
Cláusula Décima Sexta - O(a) CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a divulgar, pelos meios acadêmicos ou de 
publicidade em geral (imprensa, rádio, Internet, televisão, livros, revistas, prospectos, etc.), fotos e filmagens, individuais 
ou em grupo, bem como resultados de concursos, competições ou prerniações, sem que tal divulgação gere qualquer 
direito a pagamento, indenização, participação ou qualquer forma de compensação a qualquer título, desde que tais meios 
de divulgação valorizem e dignifiquem o(a) CONTRATANTE e a CONTRATADA, 
Cláusula Décima Sétima - Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, elegem as partes o foro da Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por melhor e mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
Cláusula Décima Oitava - O(a) CONTRATANTE e a CONTRATADA, ao firmarem este Contrato, manifestam prévio 
conhecimento de suas cláusulas e livremente as aceitam para todos os fins e efeitos, obrigando-se, inclusive, ao respeito e 
obediência às disposições Legais, Estatuárias, Regimentais e Normativas da Instituição CONTRATADA. 
Cláusula Décima Nona - O(a) CONTRATANTE obriga-se a cumprir as normas e instruções expressas no Estatuto, no 
Regimento, no Manual do Aluno e demais instrumentos dos órgãos da Universidade referentes às obrigações escolares e 
disciplinares, submetendo-se às sanções disciplinares previstas no Regimento Interno da Universidade, bem corno 
responder pela prática de atos atentatórios ao pudor nas dependências das unidades, inclusive por uso, porte 
fornecimento de produtos ilegais e/ou nocivos à saúde, ficando obrigado a ressarcir eventuais danos materiais ou morais 
causados a terceiros ou mesmo à universidade e à sua mantenedora, e sujeito à instauração de comissão de inquérito 
disciplinar para avaliar o caso e punir o aluno, se for o caso, por exemplo, por manifestações estudantis que causem 
agressão fisica, moral ou outras formas de constrangimento, e quaisquer outras condutas irregulares dentro ou fora do 
âmbito da Universidade. 
Cláusula Vigésima - Os alunos contemplados com bolsa "PROUNI" e "FIES" estão cientes de que devem, 
obrigatoriamente, obedecer à legislação que regulamenta o Programa Universidade Para Todos e do Financiamento 
Estudantil. 
Cláusula Vigésima Primeira - Os alunos contemplados com descontos, bolsas de estudo e crédito educativo deverão 
seguir os prazos, critérios e limitações determinadas pela CONTRATADA para usufruírem de eventual beneficio. 
Cláusula Vigésima Segunda - O(a) CONTRATANTE firma o presente Contrato, declarando estar ciente e concordar 
inteiramente com suas cláusulas e condições, e aceita, desde já, que eventuais renovações do presente instrumento, bem 
como novas CONTRATAÇÕES com o(a) CONTRATANTE serão feitas nos termos do disposto no Parágrafo Segundo 
da Cláusula Terceira. 
Parágrafo único - As partes declaram estar cientes de que a Cláusula Vigésima Segunda supra não obriga as partes 
contratantes às renovações do presente instrumento. 

São Paulo, OSJ de	 °' yv	 de 20 j '7 

CONTRATADA: CARLOS ALBERTO'Á. S. MES( 
DIRETQR-fl 

CONTRATANTE:

Este contrato encontra-se registrado sob o n° 8851487 em 
28/11/2013 , no 3° Serviço de Registro de Títulos e Documentos 
da Capital do Estado de São Paulo, bem como está disponível no 
site www.usjt.br . 

Ç:^^^MLL1 4J2_ 
CHRISTIANE A. S. MESQUITA PINHEIRO 

Registro Acadêmico 
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funcionário (a) da Secretaria (3.P 	 aprovado (a) no 

Curso de (	
,	 (semestral 1 anual), 

pela Faculdade V'-; G\5 r rt? (<' ., venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 24, onde me comprometo a: 
a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 

financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancameflto da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ 811 66	 VencimentoI o8 ,W3 

Valor da Mensalidade: R$ 	 393	 Vencimento	 i 

Valor da Mensalidade com desconto: R$J -_) _J	 paga até OI Lj.j jÇÇ 

Dados da Cta. Corrente: Banco JI. __ØdirioBancoO O	 AgêflCia2i_.20

Conta Corrente:

Brasília, 	 de	 de 2013 

Funcionário 

Autoriz .
 

João Vaccari Neto 

Secretário de Finanças
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rmod Concessão uxíuo À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 0510812013. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1-Definição 

1— Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃOPAULO 
Núcleo Administrativo - R-1-!. 

Rua Silveira Martins, 1 32 - Centro - CEP:0 1019-000 - So Paulo SP - Brasil 
Tel:(+55 f 1) 3243.1314- E-mail: rhptorg.br  - 1-Tome Page: http://www.pl.org.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 
30 Grau, devidamente 

reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO	 2 

Núcleo Administrativo - R. H. 
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:0 1019-000 -São Paulo SP- Brasil 

Tel.:(+551 1)32431314- E-mail: rh@plorghr  - Borne Page: http://www.pt.org.br 	
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21- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO	 3 
Núcleo Adminisiralivo - R. H.  

Rua Silveira Martins. 132 - Centro - CEP:01019-000 -São Paulo SP -Brasil 
Tel.:(+5511)3243.1314 - E-mail: rh@pt.ore.br  - 1-lome Page: http://www.pt.org.br
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO	 4 

Núcleo Adrninzs!ralii'O - R.H.  

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP- Brasil 
Tel.:(+551 1)3243.1314 - E-mail: rhpt.org.br  - Borne Page: http://www.pt.org.hr



b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

63 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

Brasília, 05 de agosto 2013. 

/	 Bahia de Souza 
BENEF1CJ(RIO	 Secretário Nacional de Finanças 

DIRETÓRIO NACIONAL

SÃO PAULO 
Núcleo Ad,ninislralivo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132-Centro - C EP:0 lO 9-000 - So Paulo SP - Brasil 
Tel:(+551 1)32431314-E-mail: rh@pt.or g .b r - Borne Page: hup://w.pt.org.hr



Mi l, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA 

LL±L1
CONTRATO ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CONTRATANTE: MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA Tt1	 EITC)t 

	

(aluno, pai ou responsável)	 MI 

Nacionalidade: BRASILEIRA	 R.G. 635615223	 C.P.F 90857887572 	 12.L 

Estado Civil: SOLTEIRO	 Profissão: 

Endereço: SQS 403 Bloco D 310 apt 310 

Bairro: Asa Sul
	 Cidade: 

CEP: 72237040

	

	 Tel.: 32131388
	 UF: 

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA - MARCOS EDUARDO Aluno(co-obrigado): DE SOUZA BAHIA	 R.G.: 635615?23 

Curso: Comunicacão Social Cinema e Mídias Diqitais 	 Turno: Noturno 

CONTRATADO: Centro de Educação Superior de Brasília LTDA - CESB, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, conforme Estatuto Registrado no Cartório do 10 Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de 
Brasília - DF, mantenedor do Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, com sede no SGAN 
Quadra 609, Bloco D, Av. L2 Norte, em Brasília, DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 00422333/0001-09, representado pela sua Presidente, 
Professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Sousa. 

DO CONTRATO: Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS, e na n-relhor forma de direito, de um lado o aluno, pai ou responsável, acima 
identificado, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, o Centro de Educação 
Superior de Brasília LIDA - CESB, também já devidamente identificado acima, e daqui por diante 
denominada simplesmente de CONTRATADO, têm como justo e pactuado entre si, e seus 
sucessores, as condições e regras estabelecidas nas cláusulas seguintes, obrigando-se mutuamente 
a respeitar e cumprir o que nelas está contido. 

CLÁUSULA i a - O objeto do presente contrato é a prestação de Serviços Educacionais pelo 
CONTRATADO ao CONTRATANTE, ou, caso não seja o CONTRATANTE, ao aluno co-obrigado 
acima identificado, durante o segundo semestre de 2013, ou seja, de 01 de julho a 31 
de dezembro no regime seriado semestral, de acordo com o planejamento pedagógico e 
educacional do IESB, e em conformidade com o disposto na legislação pertinente. 

Parágrafo Primeiro - Os serviços educacionais ora contratados serão oferecidos em salas de aula ou 
em locais que o CONTRATADO indicar, de acordo com o planejamento pedagógico e educacional do 
IESB e as práticas pedagógicas que se fizerem necessárias. 

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO se reserva 4o direito de não iniciar o período letivo com turmas 
que apresentem menos de 35 alunos matriculados nos cursos de graduação oferecidos pelo IESB, 
ficando, nesses casos, os alunos classificados e matriculados com direito de optar por um outro curso 
da mesma área de conhecimento para o qual foi aprovado em que haja vagas disponíveis, ou, ainda, 
pela devolução integral das quantias pagas, não cabendo ao CONTRATANTE ou ao aluno co-obrigado 
qualquer reclamação ou recurso. 

Parágrafo Terceiro - Fica também o CONTRATADO com o direito de redistribuir, a cada semestre 
letivo, alunos de seus diversos cursos, cujas turmas tenham sofrido redução do número total de 
matrículas, tornando-as inviáveis pedagógicas e financeiramente, para outras turmas do mesm' 
curso e período. 

Parágrafo Quarto - Excluem-se do presente ajuste a prestação de serviços especiais, estranhos ao 
projeto pedagógico do IESB, cujos valores serão fixados, caso a caso, pelo CONTRATADO. 

CLÁUSULA 2 -'O CO1TRATANTE, ou o aluno co-obrigdo, quando este no for t CONTRATANTE, 
ficam submetidos ao Regimento Interno do IESB, resoluções e código de ética, ôbrigando-se a 
respeitar e cumprir o que neles se Lontêm, assim como às normas gerais da educação nacional e às 
demais normas legais correlatas que regulem supletivamente a matéria, em. especial à legislação 
que disciplina os encargos educacionais.



Parágrafo Único— O CONTRATANTE deverá observar as orientações de matrícula para o 
semestre, que são publicadas no sitio do IESB - www. Iesb.br, no aluno on-line e nas 
dependências da Instituição, com vistas a tomar conhecimento dos procedimentos e dos 
prazos para renovação de matricula para cada semestre letivo. 

CLAUSULA 3 - Como contrapartida pelos Serviços Educacionais que lhe serão prestados por força 
do presente contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor proporcional do curso, 
correspondente a uma semestre lidade, dividida pelo número de parcelas mensais e sucessivas d 
semestre letivo a cursar, cujos valores e condições de pagamento conhece e a eles anui 
expressamente, independentemente de vir a ocorrer a supressão ou a inclusão de disciplinas ou, 
ainda, o aumento ou a diminuição da carga horária no semestre letivo que se inicia, por força de 	 94 
alterações na Grade Curricular do Curso, desde que essas alterações sejam formalizadas e 
aprovadas pelos órgãos competentes da instituição de ensino, e que essas alterações sejam, 
também, publicadas no Diário Oficial da.Uniâo e amplamente divulgadas no meio acadêmico ainda no 
semestre anterior ao que se iniciará pela Direção-Geral do IESB, portanto, antes do início do período 
letivo a que se refere o presente Contrato, em observância as Diretrizes Curriculares para os Cursos 
de Graduação fixadas e aprovadas pelo Poder Público Federal, ou seja, Conselho Nacional de 
Educação e Ministério da Educação. 

Parágrafo Primeiro - A primeira parcela da semestralidade que se refere a matrícula, será paga sem 
nenhuma espécie de desconto ou bolsa, de acordo com os valores constantes no ANEXO 1 deste 
contrato, formalizando a aceitação, dos termos do presente contrato, por parte do CONTRATANTE. 

A matrícula em disciplinas que serão cursadas no referido semestre, pelo CONTRATANTE ou aluno 
co-obrigado, somente será confirmada, após pagamento da matrícula l a parcela do semestre 
- JANEIRO ou JULHO e entrega da documentação exigida, no prazo estabelecido nos locais 
indicados pela CONTRATADA,m conformidade com a Instrução de Matrícula observando o disposto 
no Parágrafo Unico da Cláusula 2. 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE que deixar de entregar a documentação exigida para o ato 
formal de matrícula no prazo estabelecido, ficará impedido de acessar o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (Blackboard e Aluno on-line), até que regularize sua situação junto a Central de 
Atendimento ao Aluno da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto - No caso do pagamento ser efetuado mediante cheque, a matrícula somente se 
efetivará após a compensacão do mesmo, nos termos das normas legais pertinentes. 

Parágrafo Quinto - A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta parcelas terão vencimento no dia 
l o de cada mês, com desconto de 5% (cinco por cento). 

Parágrafo SextÔ - Para o semestre seguinte à assinatura do presente cbntrato, a matrícula será 
considerada automaticamente renovada e confirmada, assim como este contrato 
prorrogado para o próximo semestre letivo, no momento em que o pagamento da primeira 
parcele da semestralidade subsequente for efetivado junto a rede bancária (janeiro ou julho) 
mediante documento próprio de arrecadação e cobrança emitido pelo CONTRATADA, bem como a 
confirmação em disciplinas efetivadas no ALUNO ON LINE pelo CONTRATANTE em 
conformidade com a Instrução de Matrícula do referido semestre, independentemente de 
possíveis reformulações da matrícula, ou de alterações na Grade Curricular do Curso que impliquem 
em supressão ou inclusão de disciplinas ou, ainda, de aumento ou diminuição de carga horária no 
péríodo letivo que se inicia, nos termos da Cláusula 32 do presente CONTRATO. 

Parágrafo Sétimo - Este contrato não será prorrogado para o semestre seguinte muito embora 
efetivado o pagamento da matrícula, se o CONTRATANTE não confirmar as disciplinas a serem 
•cursadas no prazo estabelecido nas Instruções de Matrícula, hipótese em que deverá se dirigir a 
Central de Atendimento ao Aluno da CONTRATADA, para regularizar a sua situação acadêmica ou 
confirmar o cancelamento definitivo da matrícula com devolução do valor pago retendo a taxa 
administrativa de R$ 120,00. 

CUSULA 4 - O valor do curso é definido pela mantenedora-CESB e o respectivo valor da 
mensalidade do curso é resultante da divisão entre o valor total do curso e o numero de meses 
correspondentes ao período de integralização mínimo da matriz curricular de cada curso, conforme 
Constam fixados no anexo 1 deste Contrato. 

VM (VT / n) 

Onde: VM = Valor da Mensalidade do Curso; VT = Valor total do curso e n= número de 
meses correspondente ao período de integralização minino da matriz curricular de cada 

curso. 

Parágrafo Primeiro - O valor das disciplinas que compõem a matriz curricular de cada curso, não 
incluindo a 1 ,3 parcela do semestre letivo que se refere a matrícula, (conforme constante na Cláusula 
32 pargraf;primeiro)é obtido entre o valor da mensalidade fixado no,anexo 1 do contrato, 
multiplicado por cinco e dividido pela carga horál-ia total do período da 

'
'matriz curricular em que a 

disciplina estiver inserida. O valor da hora encontrado deverá ser multiplicado pela carga horãri da 
disciplina na série. 

VD = (VM X 5 / CHS) X CHD	 .



Onde VD = Valor da disciplina; VM = Valor da Mensalidade do Curso; CHS = Carga horária 
total da série da matriz curricular em que a disciplina estiver inserida; n = número de 
parcelas (cinco); CHO = Carga horária da disciplina 

Parágrafo Segundo -O CONTRATADO; de forma unilateral, e sem que e crie par si urna obrigação 
ou direito para o CONTRATANTE, poderá conceder, mensalmente, como mera liberalidade, um 
desconto ao CONTRATANTE, em valor equivalente a uma proporção fixa da mensalidade, valor este 
que deverá constar no boleto de pagamento.  

FiLL SP	 ELEI1rJL1 
Parágrafo Terceiro - Quando o aluno for selecionado para usufruir do Financiahiento Estudantil - 
FIES, do Ministério da Educação, os valores pactuados serão baseados no anexo 1 deste contrato F4	 95 
estabelecida na presente cláusula. 

Parágrafo Quarto - Ainda no caso de aluno selecionado para usufruir do FIES, a parcela a ser pa B 

diretamente pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, também será baseado na tabela estabelecida na 
presente cláusula, e poderá ser objeto do desconto a que se refere o parágrafo primeiro desta 
cláusula. 

Parágrafo Quinto - No caso de o CONTRATANTE ou aluno co-obrigado solicitar aproveitamento de 
disciplinas já cursadas, deverá requerê-las mediante formulário próprio, o qual passará, logo que 
deferido pela Direção Geral do IESB, a fazer parte integrante do presente contrato, para todos os 
efeitos legais. 

Parágrafo Sexto - O valor mensal d(s) disciplina(s) cursada(s) como dependência ou como 
adaptação, corresponderá ao valor constante no parágrafo primeiro da presente cláusula. 

Parágrafo Sétimo -O valor mensal da(s) disciplina(s) aceita(s) como aproveitamento, corresponderá 
ao valor constante no parágrafo primeiro e da presente cláusula, e será subtraído das parcelas 
vincendas do período letivo. 

Parágrafo Oitavo - O pagamento das parcelas deverá ser efetuado somente por intermédio da rede 
bancária, mediante documento próprio de arrecadação e cobrança, que permita o processamento e 
controle eletrônico de dados, ressalvado o disposto na cláusula sexta. O CONTRATANTE autoriza 
desde já a CONTRATADA a sacar duplicata de Prestação de Serviços Educacionais ou emitirtítulos de 
créditos cabíveis. 

Parágrafo Nono - Os boletos serão encaminhados pelos Correios, e caso não seja recebido até o 
quarto dia antes do vencimento, deverá ser retirado pelo CONTRATANTE ou pelo aluno cio-
obri g ado urna segunda via na Central de Atendimento ao Aluno ou pelo sistema eletrônico 
denominado "aluno on line" da CONTRATADA, sob pena de não o fazendo ficar sujeito, caso o 
pagamento seja efetuado após a data de vencimento, por este motivo, ao pagamento dos encargos 
previstos na cláusula quinta deste contrato. 

Parágrafo Décimo - O pagamento parcial do valor líquido da mensalidade, considerando, na 
sua estipulação, os descontos de bolsa especial, desconto de pontualidade e/ou quaisquer outros 
descontos concedidos pela CONTRATADA, redundará na perda destes descontos, resultando o 
saldo devedor igual ao valor nominal da mensalidade, sem qualquer desconto, deduzido o valor 
parcial pago,acrescido dos encargos previstos na cláusula quinta deste contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro - O pagamento parcial do valor líquido da mensalidade, considerando-se 
que para a sua estipulação, incidiu o desconto do Financiamento Estudantil - FIES ou o desconto do 
Programa Universidade para todos - PROUNI ou Bolsa Universitária do GDF e o desconto de 
pontualidade, acarretará somente a perda do desconto de pontualidade, resultando o saldo 
devedor ao valor nominal da mensalidade deduzido os descontos, relativos ao FIES, PROUNI E 
BOLSA UNIVERSITÁRIA -. GDF, deduzido o valor parcial pago, acrescido dos encar gos Previsto s. 
na cláusula quinta deste contrato. 

CLÁUSULA S a - Em caso de farta de pagamento, no vencimento, de qualquer das parcela da 
semestralidade, o valor devido será acrescido de multa de 2% (dois por cento), de correção 
monetária de acordo com a variação acumulada do IPC/FTPE, além dos juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês "pro-rata tempore". 

Parágrafo Primeiro - Para todos os efeitos legais, fica o CONTRATANTE ciente de que o 
CONTRATADO poderá encaminhar seu nome ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e ao Serasa 
para cadastro, caso esteja ele inadimplente por período superior a três meses, podendo, nesse caso, 
o CONTRATADO utilizar-se dos meios judiciais e extrajudiciais de cobrança mediante serviços 
especializados deadvogados ou de empresas de cobrança, ficando o CONTRATANTE ciente de que a 
ele caberá arcar com as despesas decorrentes dos honorários advocatícios e das custas processuais, 
quando for o caso, ou com as despesas de cobrança, fixadas ao correspondente à lO% (dez por 
cento) do valor atualizado da díida,.em conformidade com a Cláusula 5, observando-se as normas 
do Código Civil, do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA 6 - O CONTRATADO reserva-se o direito de nãdonfirmar e/ou acatar a matrícua»do 
aluno que possua débito remanescente no mesmo curso ou em outro minrstradopelíIESB, ainda 
que contraído por representante legalmente constituído, nos termos do art. 50 da Lei 9.870 de 
23.11.1999	 .

o	 '4



CLAUSULA 7 - Fica estabelecido admitido pelos pactuantes que, em havendo aumento de cusfos 
ou novas tributações, incidentes sobre o CONTRATADO, poderão tais encargos adicionais serem 
repassados às semestralidades devidas pelo CONTRATANTE, com vistas a manter o equilíbrio 
económico e financeiro do presente contrato, nosterrnos da legislação pertinente, em especial o 
contido na Le-i n o 9.870, de"23.11.1999. 

CLAUSULA 8 - O CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, quando não for ele o CONTRATANTE, 
responsabiliza-se expressamente por todo e qualquer dano causado pelo aluno ao patrimônio ou a 
qualquer bem do CONTRATADO, com destruição total ou parcial, acarretando, além da indenizacfit&pEiETCJL 
e/ou reposição do bem, sanções disciplinares ao aluno, desde advertência até desligamento. 	 1

95 
CLAUSULA ga - O CONTRATADO poderá utilizar o nome ou imagem do CONTRATANTE ou do alur(o 
co-obrigado, quando não for ele o CONTRATANTE, para divulgação de suas atividades, sem direitk a 	 - 
qualquer idenização, desde que expressamente por ele autorizado em documento à parte, obedecida 
a legislação aplicável à espécie.	

( 
CLÁUSULA ioa - Os Serviços opcionais, de uso facultativo para o CONTRATANTE, ou para o aluno 
co-obrigado, como atividades e aulas extras (não constantes do currículo obrigatório), provas 
substitutivas, segundas chamadas de provas ou exames, aulas de recuperação, bem como 
documentos escolares (histórico escolar, atestado de escolaridade, guia de transferência e outros), 
aquisição de uniformes, material didático e processo de aproveitamento de disciplinas, não estão 
incluídos por este contrato, os quais serão cobrados , à , parte, na conformidade da tabela aprovada 
pela Direção Geral do IESB. 

CLAUSULA 11a - Na forma dos arts. 408 e seguintes do Código Civil Brasileiro, se, por sua iniciativa, 
qualquer das partes der causa à inexecução do presente CONTRATO, incorrerá na pena 
convencienal, prevista no Parágrafo único da Cláusula 12. 

Parágrafo Primeiro - Se o CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, caso não seja ele o 
CONTRATANTE, desligar-se da instituição de ensino, no semestre correspondente ao seu ingresso via 
processo seletivo, bem como os alunos veteranos ao renovarem a matricula, e até 1 (um) dia 
antes da data de início das aulas do período letivo, o CONTRATADO reterá, em seu favor, a 
importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais) do valor pago a titulo de taxa de processamento de 
matrícula e do seu cancelamento, a qual será sempre, e na mesma proporção, majorada quando da 
ocorrência de aumento da semestralidade, nos termos da Lei n° 9.870, de 1999. Após esta data, ou 
seja, após iniciado o período letivo, no haverá devolução da quantia paga. 

Parágrafo Segundo - Em caso de o CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, caso não seja ele o 
CONTRATANTE, solicitar desligamento da instituição de ensino, após o primeiro dia de aula do 
período letivo, ficará sujeito ao pagamento pro-rata da mensalidade até o dia correspondente .à 
formalização do pedido. 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese do CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado, caso não seja ele o 
CONTRATANTE, solicitar o trancamento da sua matrícula, em qualquer época, ficará sujeito ao 
pagamento pra-rata da mensalidade até o último dia correspondente à formalização do pedido. 

Parágrafo Quarto - A desistência, não formalizada até o encerramento do semestre letivo, implica 
em abandono dos estudos e acarreta a reprovação do aluno nas disciplinas em que foi matriculado, 
além de sujeitar o CONTRATANTE ao pagamento pro-rata da mensalidade até o último dia 
correspondente a efetiva prestação de servicos pela CONTRATADA, além da multa contratual 
equivalente ao valor de uma mensalidade do curso, em conformidade na cláusula 12. 

Parágrafo Quinta - Na hipótese de ocorrer o indeferimento da matrícula do CONTRATANTE ou do 
aluno co-obrigado, caso não seja ele o CONTRATANTE, por não preencher ele as condições exigidas 
para ingresso no ensino superior, os valores já pagos não serão devolvidos pelo CONTRATADO a 
não ser aquele previsto no parágrafo primeiro da presente cláusula, com a retenção da importância 
ali prevista, caso o ipdeferimento se dê até (1) um dia antes do início do período letivo. 

CLÁUSULA 12 - O 4 descumprimento de qualquer das condições do presente c'ontrato, por uma das 
partes, desobriga a outra do seu cumprimento. 

Parágrafo Único: Fica estabelecida a multa contratual equivalente a uma mensalidade do curso à 
aqeIe que deixar de cumprir as condições do presente contrato. 

CLÁUSULA 13 - O presente instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS é firmado com base nos artigos 206, incisos II e III e 209 da Constituição Federal, 
no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, Lvro 1, Títulos V e VI, no que 
couber, e entrará em vigor com o deferimento da matrícula do CONTRATANTE ou do aluno co-
obrigado pela Direção Geral do IESB é uma vez efetuado o pagamento da primeira parcela da 
semestralidade, confdrme.o disposto na cláusula terceira, parágrafos primeiro esegundo. 

CLÁUSULA 14 - Para solucionar eventuais controvérsias em decorrência da execução do presente 
CONTRATO, fica eleito o 4foro de Brasília/DF, com é'xpressa renúncia a qualquer ou^ro,4 por mais 
privilegiado que seja. 	 . .	 -	

4	 . 

E por estarem.de mútuo e pleno acordo firmam o presente CONTRATO, em duas vias de igual teor e 
forma, juntamenecom as testemunhas abaixo, atude presentes.



Brasília, 1 de Agosto de 2013 

CONTRATANTE
	

ALUNO (se não for o CONTRATANTE) 
Nome:	 Nome: 
RG:	 RG:
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Deferido em  

Testemunhas  

Eda C. B. Machado de Sousa 
R.G.:1.194.178 - SSP/DF 

Cristiane de AraújoTeixeira 
R.G.: 129.935.19 - SSPJDF 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRAStLIA LTDA 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ST1TUO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA - IESB 
UNIDADES PLANO PILOTO 

ANEXO 1-CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
GRADUAÇÃO 2E12013 CALOUROS INGRESSANTES 

TABELA DE ?RECOS E PLANOS DE PAGAIVIENTO 

É1

CÁLCULO DAS MENSALIDADES 
Valor Desconto 

Nominal Turno
Bolsas Valor com Pontualidade 

N. NOME (A
Resoluçlo bolsa {B} (%) VenC. 

Dia 12	 (o 

Matutino - - 8$ 1.177,68 
..... ------ •	 1010 Direito 8$ 1.235,56 ----- 

Noturno
----.-------- 

-
-------- 

- 8$ 1.177.68 
Cmunicaç3o Social: Publicidade

R $1.139,58 1 __. 1021 Propaganda  Noturno
--

- - 8$ 1.08261 

1022
•	 .	 -	 . 
Comunicacao Social: Jornolismo 8$ 1.139,58

Matutino 
----------

20% 
----------

8$ 911,57 
.-,,-------•

8$ 865,09 
.-------

Noturno 20% 8$ 911,67 --- 8$ 866.09 

Comunicac3o Social: Cnen,a e Mídias Matutino 20% 8$ 911,67 85 8616 , 09 - 1024 .	 ,	 - 
Oigrtais

8$ 1.139.58 ---- 
 Nturno

- 
20%

------- 
P$ 911,67 RS 866,09 

Matutino 35% 8$ 71,5- R$ 678,818	 678,81 $ 
1030 Adrninistrsçao 8$ 1.099.2 -----------

Noturno
---------------

353'o
- -----  - 

RS 71454 8$ 678.81 
Matutina 35% 8$ 714,54 8$ 678,81 

1080 Cienc1as Contaocis $ 1.099,29
Noturno 35% 
-- 

8$ 714,54 8$ 678.81 
Matutino 35% 8$ 714.54 8$ 678,81 

1090 Reb ces Interna cionais P,1.099,z9  
Noturno 3%

.	 . 
9$ 714.54 R	 678E1 

1120 P 1.295,25
Noturno

------- 
15% as i.ioo,s 8$ 1.045,91 

l' .40 Arquitetura e Urbanismo 8$ 1.499,54
Matutino 15% 3$ 12'4:61 R$1.2'1058 --------------- 
Noturno 15% 8$ 1.274.61 8$ 1.210,88 

Engenharia Elétrica- 
telecomunicações 8$ 1.49,5 --- 

Noturno
•-	 ........ 

25% 8$. 1.124.65 8$ 1.068.42

e 

is 



Matutino 25% 0$ 1.124.65 05 1.063.42 
2082 Jongenharia da Computação, RS 1.4995ii 

1 Noturno 25% OS 1.124.55 OS 1.068,42 

Noturno
-

25%	 0$ 381,79	 OS 337,70 
21a0 CienciadaCamputaçeo OS - -  

Matutinc . .,.n5o.ser3.cferecido neste turno 
• 210 Engenharia Civil OS 1.499,5 Matutino ---- ------- 15% --- 0$ 1.274,51 '.	 -- P5 1.210,88 

Noturno 15% 0$ 1.274,61
------- 

OS 1210.88 
- Matutino 15% 0$ 1.274,61 0$ 1.210,88 

•	 2150 Engenharia Mecânica 0.5 .z.l	 .t 99.o - --------------- ---.-.--.'' - - 
Noturno 15% R$ 1.274.51 OS 1.210.88 

2150 Engenharia Mecatronus RS 1.499,54
Matutino 

---------
15% 

.-
OS 1.274,61 

[-RS

OS 1.210.88 
Noturno 15%

--' ---------
1.274.51 o$ 1.210.88 

15% 0$ 1.274,61 0$ 1.210.88 
2180 Engenharia do Produçao OS 1.499,52 .----- -- 

..Matutino -------- 
Noturno 15% 0$ 1.274.61 0$ 1.210,38 
Matutino 15% 05 1.274.61 R$ 1.210,86 

2170 Engenharia de Materiais 0$ 1.499.54 ------- 
Noturno 15% OS 1.274.61 oS 1.210,88 
INIatut 44 .0.$85457T

$3141. 
2240 Educaç8o Física Bacharelado 0$ 1.295,25

Noturno 
......

3495 0$ 854,87 0$ 812,13 
Matutino 34% 05 854,87 0$ 812,13 

2241 Educacao Fisica Licenciatura os 1.295,25
R$ 854,87 0$ 812.13 Noturno

. 
34% 

JMatutino - 0$ 1.336,10 
4010 Superior deTecnologiaem , 0$ 1.406,42 Vespertino 15% 

. 
OS	 1-9 5,16 0$ 1.135,69 

Gastronomia
Noturno - - 0$ 1.336,10 

4020
Superior de Tecnologia cm Design de 05989,36

Matutino 
---------

- - -------.- R$ 939,89 ---- --------- 
Moda Noturno

-.-.- ........
15% OS 540,96 oS 798,91 

Superior de Tecnologia em Design de Matutino - - -- ....----- 0$ 939,59 ------ ---- 4030 Interiores
05989.36 ------------ 

Noturno
--------- 

- - oS 939,89 
Superior de Tecnologia em Estática e Matutino 25% 0$ 742,02 0$ 704,92 

4060 0S 989,3u -----------' .	 . Cosmetica Noturno 25% 0$ 742,02 OS 704,92 

4070
Superior de Tecnologia em Jogos

oS 989,35 _72.2.?___ 
Digitais  Noturno 25% OS 742,02 OS 704,92 

4060
Superior de Tecnologia em Gest8o . 

0.S790,C0
Matutino 
--------

30% 
,______

0$ 553,00 oS 525,35	 - 
de Recursos Humanos Noturno 30% OS 553,00 os 525,35 
Superior de Tecnologia em Gest8o 	 1' Matutino 30% oS 553,00 0$ 525,35 

4110 C ,J 
1 05790.00 ----- .....

Noturno
.--- 
30%

- 
OS 553,00 os 525,35 

4120 Supenor de Tecnologia em Eventos

_____ 

0$ 790,00
Matutino ----- ----------30%-  0$ 553,00 ----- 0$ 525,35 
Noturno 30% o$ 553,00 oS 525,35 

Superior de Tecnologia em GestSo Matutino 30% RS 553,00 -- o$ 525,35 
4130 Financeira

OS 790.00 -------- 
Noturno

-- 
30%

- .......
oS 553,00 05 525,35 

Superior de Tecnologia em Ges13o . Matutino 30% 0.5 55300 oS 525,35 
4150 , Publica

05790,00 '---- 
Noturno

'------ 
30%

----- 
OS 553,00

----- ........-- 
0$ 525,35 

Superior de Tecnoloia em Matutino 30% 0$ 553,00 0$ 525,35 
4300 Secretariado

05790.00 ------- 
Noturno 30% oS 553,00 OS 525,35 

Superior de Tecnologia cm Matutino 25% 05 742,02 0$ 704,92 
4210 ,,	 . 

Construçao de Edifícios
0.5989,36 --------------- 

Noturno 25% 0$ 742,02
- ------------ 

0$ 704,92 

Superior de Tecnologia em ProduçSo Matutino 25% R5142,02 05704,92 
4230 , 

Multirnida
05989,36

Noturno
__ ......
25%

_____.  
OS 742,02 os 704,92 

Superior de Tecnologia em Desígn Matutino 25% 0$ 742,02 0$ 704,92 -.-- ....-- .... 4240 ,, 
Gratico

05989,36 '----'-'-'-- 
Noturno 25% 

.------- ------- 
OS - 742,02 0$ 704,92 

4250
Superior de Tecnologia em - 

o$989,36
Matutino ------'-- 25% 0$ 742,02-. o$ 704,92 - ---- 
Noturno

.....
25% 
--- -----------

OS 742,02 oS 704,92 

Superior de Tecnolo g ia em Análise e . Matutino' 25% p.$ 742,02 0$ 704,92 
4290 Desenvolvimento de Sistemas

0S989,36 '- --------------- 
Noturno

. ----
23% 0$ 742,02 OS 704,92 

Matutino n3o sar	 oferecido neste turno 
1170 Teatro	 ' o5989,6 ------

oturno 
---------- N8 50%	 J 	 R5-49-',6B	 oS 459,95

TL SUF$l8 ELEJTC} 
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LUA: 
4 Valor Nominal da Mensalidade, conforme contrato de PrestzçSo de Serviços 
8} Valor nomnal da mensalidede deduzido o p ercentual da Bolsa Especial ortumO 
0) Valor nominal da mentalidade deduzido o percentual da gois Epectal com desconto de pontualidade valido para pagamento 

até a data de vencimento cia 15 de cada rnBs). 
OBSERVAÇÃO: 
-2. .3ols Esoeciai se apura em tcdat as parcelas do curso 	 . 
O desconte de poaiísiallsiade incide apenso nas mensa0dadss dt agosto a dezemhro913 

•	 4.	 .	 5	 4 
4	 .	 +	 .4 

5	 4, 

4	 ..	 9	 .	 8 



Y 

1030 Administração 8$ 1.099,29
Matutino 35% R$ 714,54 8$ 6,81 

Noturno 35% 8$ 714,54 8$ 6 ________ 

1080 Ciências Contábeis 8$
Matutino 35% 8$ 714,54 8$ 678,81 

Noturno 35% R$ 71454 8$ 678,81 

Matutina 35% 8$ 714,54 8$ 678,81__- 
1090 Relações Internacionais 8$ 1.099,29

Noturno 35% 8$ 714,54 8$ 678,81 

Matutino 15% 8$ 1.100,96 8$ 1.045,91 
1120 Psicologia 8$ 1.295,25

Noturno 151/. 8$ 1.100,96 8$ 1.045,91 

Matutino 15% 8$ 1.274,61 R$ 1.210,88  
1140 Arquitetura e Urbanismo 	 i R$ 1.499,54

Noturno 15% R$ 1.274,61 ã$ 1210,88 

Matutino 25% 8$ 1.124,65 $ 1.068,42  
2081 Engenharia Elétrica -Telecomunicações R$ 1.499,54

Noturno 5% 8$ 1.124,65 8$ 1.068,42 

Matutino 25% 8$ 1.124,65 R$ 1.068,42  
2082 Engenharia da Computação 8$ 1.499,54

Noturno 25% 8$ 1.124,65 R$ 1.068,42 

Noturno 25% 8$ 881,79 8$ 837,70 
2130 Ciência da Computação 8$ 1.175,72

Matutino não será oferecido neste turno 

Matutino 15% 8$ 1.274,61 R$ 1.210,88 
2140 Engenharia Civil R$ 1.499,54

Noturno 15% R$ 1.274,61 8$ 1.210,88 

Matutino 15% R$ 1.274,61 8$ 1.210,88 
2150 Engenharia Mecânica 86149954

Noturno 15% 8$ 1.274,61 R$ 1.210,88 

2160 Engenharia Mecatrônica R$
Matutino 15% 8$ 1.274,61 8$ 1.210;88 

Noturno 15% 8$ 1.274,61 R$ 1.210,88 

Matutino 15% $ 1.274,61 R$ 1.210,88  
2180 Engenharia de Produção 8$ 1.499,54

Noturno 15% 8$ 1.274,51 8$ 1.210,88 

Matutino 15% 8$ 1.27461 8$ 1.210,88 
2170 Engenharia de Materiais R$ 1.499,54

Noturno 15% 8$ 1.274,61 R$ 1.210,88 

Matutino 34% 8$ 854,87 8$ 812,13 
2240 Educação Física Bacharelado 8$ 1.295,25

Noturno 34% 8$ 854,87 8$ 812,13 

Matutino 34% 8$ 854,87 8$ 812,13 
2241 Educação Física Licenciatura 8$ 1.295,25

Noturno 34% 8$ 854,87 R$ 812,13 

4010 Superior de Tecnologia em Gastronomia 8$ 1.406,42 Vespertino 1% R$ 1.195,45 8$ 1.135,69 

4020 Superior de Tecnol4ogía em Design de Moda 8$ 989,36 Noturno 15% l$ 840,96 8$ 798,91 

4060
Superior de Tecnologia em Estética e 
Cosmética

8$ 989,36
Matutino 

Noturno

25% 

25%

8$ 742,02 

RS 742,02

R$ 704,92 

R$ 704,92 

Matutino 25% R$ 742,02 8$ 704,92 
4070 Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 8$ 989,36

Noturno 25%	 . 8$ 74202 RS 704,92 

4090
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos
$ 790,00

Matutino 

Noturno

30% 

30%

R$ 553,00 

13$ 553,00

8$ 525,35 

8$ 525,35 

Matutino 30% 8$ 553,60 8$ 525,35 
4110 Superior de Tecnologia em Gestão Comercial R$ 790,00

Noturno 30% 8$ 553,00 R$ 525,35 
44 - 
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4120 Superior de Tecnologia em Eventos 8$ 790,00

Matutino 30%	 J. R$ 553,00 8$ 5j35 

Noturno 30% 8$ 553,00 8$ 5 5,35	 P 

4130 Superior de Tecnologia em Gestão Financeira 8$ 790,00
Matutino 30% 8$ 553,00 8$ 525,35 

Noturno 30% 8$ 553,00 8$ 525,35 

4150 Superior de Tecnologia em Gestão Pública R$ 790,00
Matutino 30% 8$ 553,00 8$ 525,35  

Noturna 30% 8$ 553,00 8$ 525,35 

4300 Superior de Tecnologia em Secretariado 8$ 790,00
Matutino 30% 8$ 553,00 8$ 525,35  

Noturno 30% R$ 553,00 R$ 525,35 

4210
Superior de Tecnologia em Construção de 
Edifícios 85989,36

Matutino 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

Noturno 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

Superior de Tecnologia em Produção 
Multírnida 8$ 939,36

Matutino 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

Nourno 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

4240 Superior de Tecnologia em Design Gráfico 8$ 989,36
Matutino 25% 8$ 742,02 R$ 704,92 

Noturno 25% R$ 742,02 8$ 704,92 

4280 Superior de Tecnologia em Fotografia 8$ 989,36
Matutino 25% 8$ 742,02 8$ 704,92  

Noturno 25% R$ 742,02 8$ 704,92 

4290
Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas - 8$ 989,36

Matutino 25% 8$ 742,02 8$ 704,92 

Noturno 25% 8$ 742,02 R$ 704,92 

1170 Teatro 8$ 989,36
Matutino não será oferecido neste turno 

Noturno 50%	 1 8$ 494,68	 1	 R$ 469,95

LEGEI'IDA: 
A) Valor Nominal da Mensalidade, conforme contrato de Presta ç2o de Serviços 
8) Valor nominal da mensalidade deduzido a percentual da Bolsa Especial por turno 
C)Valor nominal da mensalidade deduzido a percentual da Bolsa Especial com desconto de pontualidade válido para pagamento 

até a data de aencimento dia 12 de cada mês). 

1. Esta Bolsa Especial será concedida, durante toda a duração do curso aos alunos que mantiverem sua situação 

acadêmica regular perante o IESB - Campi: GIOVANII"TA RIMOLI e EDSON MACHADO e que se enquadrarem 

com as disposições desta resolução; 

2. Esta Bolsa se aplica à matrícula e as suas renovações, bem como à(s) disciplina • (s), em regime de 

dependência;	
* 

3. Esta Bol€a não é elegível aos alunos beneficiados pelo programa: Seleção Bolsa Universitária GDF; 

4. Esta Blsa se aplica aos alunos beneficiados pelo Programa de Finaniamento Estudantil - FIES e Programa 

Universidade para Todos - PROTJNIE. 

5. No caso de transferências internas/(mudanca de curso) e turno, aplicar-se-á, quando for o caso, a bolsa 

prevista (resolução vigente para o período letivo) para o curso e turno no campus para o qual o aluno solicitou 

transferência e que desde então será mantida até a conclusão do curso. 

6. Esta Bolsa se aplica aos alunos que ingressarem por meio de processo de transferência externa e aos 

portadores de Dipoma de Graduação Superior.

$	 .	 3 
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7. Esta bolsa não é cumulativa com quaisquer outras Bolsas ou Descontos concedidos pela Instituiçã , exceto 1 O 1 

descontos concedidos por meio de convênios, conforme as regras disponibilizadas no site do IESB www.i 

link convênios. 

8. Os alunos beneficiados pela bolsa estabelecida nesta resolução terão também direito ao desconto pontualidade 

5% (cinco por cento), para os pagamentos efetuados até o dia 1° de cada mês, que será aplicado somente nas 

mensalidades pagas até o vencimento, com exceção da primeira parcela (matrículalrematrícula) de cada semestre 

letivo(janeiro ou julho). 

9. Pira os pagamentos realizados após o vencimento será cobrado 4 o valor da mensalidade, considerando-se a 

bolsa, porém com a incidência de todos os encargos decorrentes da mora, constantes no Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais, firmado entre as panes; 

10. Esta Bolsa não se aplica aos alunos que possuam registro acadêmico ou que estejam regularmente 

matriculados em qualquer curso no Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB. 

11. Em caso de trancamento de matrícula o aluno que retornar aos estudos no IESB, será aplicada, quando for o 

caso, a Bolsa Especial prevista na resolução do ano/semestre que estiver vigente na ocasião do seu retomo. 

12. Em caso de abandono, cancelamento ou transferência para outra instituição de ensino superior, ao retomar os 

estudos no IESB - campi: GIOVANINA RIMOLI e EDSON MACHADO, o aluno não terá mais direito à Bolsa 

Especial.

Esta resolução tem vigência no segundo semestre letivo de 2013.

Brasília, 01 de julho de 2013- 

EDA C.B.M DE SOUZA
Diretora Presidente 

+4
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SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO 	 N	 1 à 2 

EUPi	 I 6  ______________ 

	

(tome completo)	
CPF N O

 
funcionário (a) da Secretaria 

Curso de 

pela Facu 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das ciáusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matricula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ 	 3	 Vencimento	 ___/  

Valor da Mensalidade: R$	 O11 I_30 	 Vencimento  

Valor da Mensalidade com desconto: R$______ ____ paga até 'O_/	 / _________ 
Dados da Cta. Corrente: Banco 1 1_- n° Banco 	 Agência______________ 
.onta Corrente:

São Paulo, 	de	 de 2014. 

Funcionário 
Au

Secretário de Finanças

aprovado (a) no 

_(semestral/ anual), 

venho solicitar o Auxílio
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Termo de Concessão - AUXhJO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacioial do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 011C112003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante deriomi-iado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Núcleo Ad,nin,st,-at/vo - R. H. 

Rua Silveira Martiiis, 132- Centro - CEP;01019-000 -São Paulo SP - Brasil 
Tcl..(+55 1) 3243.1323 - E-mail: gcrcmias.santospt.orgbr - Home Page: http://wwwptorgbr
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização cio Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3° Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro ccrn a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária par atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins.

TL SF13
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SÃO PAULO
Núcleo Àdn,in,strajivo - I?,/-[. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP :OIOU)-000 - São Paulo SP - Brasil
TeI.:(+5511)3243.1323 - E-mail: gerem ias, santospt.org.br  - 1-lome Page: http://wwwpt.orgbr
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, idertificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por canto) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO autoriza o Departarneifo Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilizaão da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP 01019-000- São Paulo SP - Brasil 
Te] (+5511)3243.323 - E-rnai gcrcrn ias. santosptorg br . Home Pagc: littp://www.pt.orgbr
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento sem direilo a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extino. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o uxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao aLixílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, corït antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financein será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direio de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Deíartamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplil ação dos ecursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO

Núcleo Administrativo R. H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:O lOi 9-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tcl. (+5511) 3243.1323 - E-rnai gerem ias. san1osptorg.ir  - Horne Page. http//www.pt.org.br
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição cc istante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, paa dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

aI1TcLj 
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São Paulo, 15 de Janeiro de 2014. 

Nome: Maria da Conceição De Souza 
BENEFICIÁRIO	 DIRETóRIO NACIONAL 

SÃO PAULO 
Núcleo 4d117,,ljs/ra/J10 - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
TcI.:(+55 II) 3243.1323 - E-mail: gerem ias, santosptorgbr - Horne Pagc. littp://www,pt.org.br
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COUP1O EOUCACIONQ 

REQUERIMENTO DE MATR=CULA 
Magnífico (a) Reitor (a):	 - -	 - 

Adm±nistrabao Noturno

Morurnbi 

K'.. 
TURMA 001203Al2 622465/4 

ATENÇÃO: 
CONFIRA OS DADOS CONSTANTES NESTE CONTRATO UTILIZE OS QUADRiCULOS PARA CORRIGIR INFORAAÇÕES ERRADAS EIOU COMPLEMENTAR AS FALTANTES. 

MA±. VPUUN±LÃ-NU ur LJL1-i
- a 

RE: FRANCISCO pETTIN736C

LA

UADE: DTNASCTO.: 01/02/1986 BRASILEIRA  

ffi° '
 3733.6485 NÏB 

LL1J 1	 1	 H 
SEXO.	 ESTADOCIVIL: CIDADE NASCIMENTO: SAO PAULO	 2  

1 MASCULINO	 1 SOLTEIRO	 3-VIÚVO 

J j	 2 - - FEMININO	 21 CASADO	 4- DESQUflADO	 5- DIVORC IA DO 

.IDENTIDADE: 42.758.032-8	 __________ 
l.-1LiHHHlHHHHJIlH Hl11l111 

E-MAIL: MARIA.DE3519@HOTMAIL.COM  HHHHHHHHHHH JHHHHHHHHHW 
MEDOPAi: EXPEDITO BENEDITO DE SOUZA	 1 

NOMEDAMAE:TEEZINHA JOSEFA DE SOUZA	 _________________ 

SAO PAULO
	

SP
	

2003 
2° GRAU 

REQUER MATRICULA PARA O CURSO ACIMA, NO PERÍODO A QUE TNHA DIREITO, DECLARANDO DESDE JÁ, CONHECIMENTO DO 

CONTRATO.

NESTES TERMOS; 
P. DEFERIMENTO. DESPACHO DA REITORIA:	

SÃO PAULOISP,	 DE	 DE 

ASSINATURA DO ALUNO/ REPRESENTANTE LEGAL 

Página 1 de 7 



622465/4 
FMU 
COMPLEXO EDUCACIONAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços 
educacionai1ffW L1 Faculdades Metropolitanas Unidas - AE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 63.063.689/QO1-13, 

sede a Rua Tagiiá, 150, Liberdade, nesta capital, mantenGdora do "Centro Uniersitário d 
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU", doravante denominada "contratada", nesth Ato epresentante legal e de Outro lado, o Aluno, qualificado e identificado, no requerimento de matrícua que é parte integrante do presente contrato, dox avante denominado 

"contratante", resolvem firmar o presente contrato semestral, onde mutuamente concordam com as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula •11 - 
A contratada prestará ao contratante seus serviços educacionais para o ijj semestre de 2014, 

especificando no requerimeïto de matrícula, o Curso e o período a que tenha direito, nos termos de seu regimento  dispõe a legislação em vigor. interno e do piojeto pedagógico do Curso, obedecendo ao que 

§1° - Caso .o contratante seja aluno transferido de outT'a Instituição de ensino, a presente contratação é 
realizada com a ciência de que deverá o aluno cursar o período letivo o qual será definido exclusivamente pela contratada, após o estudo do histórico escolar original emitido pela Instituição de origem. 

§2° -	
contratada coloca o seu regimento interno à disposição do contratante nas bibliotecas da instituição. 

Cláusula 21 - o 
valor da semestralidade para o período e Curso contratado, obedecida a legislação em vigor (em especial a Lei n1 9.870/99) é de R$

, a qual será paga em 6 (sei) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 1.049,00	 sendo a primeira correspondenteà matrícula devida e as demais, com vencimento no di3 10 de cada mês, até findo o Contrato. §10 
-.;Considerando a Bolsa de Estudos parcial co:cedida ao contratante, derivada de convênio 

firmado entre a Associação de Pais e Alunos do Estdo de São Paulo (Apaesp) e a mantenedora, o 
valor da semestral idade será de R$ 	 3.732, 00 	 a qual será paga em 6 (seis) parcelas mensis, iguais e sucessivas de R$ 	 622, 00	 ________ ,  matrícula devida, a serem pagas

	

	 sendo a primeira correspondente àaté o 50 
(quinto) iia de cada mês, sendo o desconto concedido incordicionaliente para o semestre de vigência deste :ontrato. 

§2' . - As eventuais Bolsas de Estudo serão concedi íJ;s semestralmente, por mera liberalidade da 
contratada, 'sendo necessária a renovação e sua aplicção dar-se-á após o efetivo deferimento dado 
pela contratada, ficando excluídas dessa liberalidade as disciplbas em regime de dependência ou adaptação. 

§3° - Quando concedida, a Bolsa de Estudos somente erá vigência para a semestralidade contratada, bem como;' se mantidas as condições de sua concessão, 
observando-se, em todos os casos, a rigorôsa e absoluta pontualidade no cumprjuento das parcelas de pagamento da contraprestação dos serviços educacionais, reqaisito essencial para a manutenção do abatimento concedido na forma do §1° acima, nas arceJas viricendas dos meses 

subseqüentes, do seÉnestre de vigência do contrato. 

§4° - 'As Bolsas de Estudos concedidas têm a mesma duração do contrato, ou seja, são semestrais e 
não Se estendem às dependências ou adaptações, bem como serão canceladas quando houver 
reprovação ou interrupção do Curso pelo contratante, bem como se incidir ele em qualquer 

infração disciplinar prevista no Regimento da Instituição. 
§50 - 

Á determinação dos valores avençados neste instruento foi pTecedida da elaboração do 
planejamento didá

tico-financeiro nos termos da Lei de N ensalidade N° 9.870 de 23 de novembro de 1999 de negociação com a APA5p (Associação de Pais e Alunos do Estado de São Paulo), como Mediadora (ver Cláusula 191).
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Cláusula 3a: .A 
efetivação do vínculo contratual e, por consequência, da matrícula almejada 

apenas se dará após a comprovação da regularidade acadêmica do contratante e o pagamento da primeira parcela da semestrajidade 
§10 - Urna vez aprovado no processo seletivo, compete ao candidato preencher o Re( uiw Matrícula, disponível na página eletrônica da contratada.	 L	 110 §° — Q contratante declara ter plena ciência de que o presente contrato apenas produzir os efeitos legais Te .

 acadêmicos a que se destina quando, por meio das diligências menc1in4J4s ss 
cláusula for verificado o integral cumprimento ("-I as condições pedagógicas e financeiras sêndo que, à contratada, é reservado o direito de indef c rir o pedido, caso estes requisitos não sejam in tegralhiente. atendidos. 
§3o_ 

Por critérios acadêmicos necessários à COHS( lidação e/ou renovação do vínculo contratual entre as partes cons ideram-se aqueles contidos no Edital do Processo Seletivo. 
§4°— O contratante declara ter plena ciência de que a matrícula ou transferência somente estarão 
concluídas dépois de análise documental, condicionada à regularidade comprovada de Conclusão 
do ensino médio e análise curricular e de equivalências quando em caso de transferência. A 
análise çurricular em transferência se dá por crhérios legais e institucionais, sendo a referida 
análise ato exclusivo e discricionário da contratada. Os referidos documentos também poderão ser 
exigidos quando da eventual conclusão do Curso prra fins de emissão de certificado de conclusão; 
ficando a emissão do Certificado condicionad à apresentação e validade dos referidos 
dodumeMtoS. 
Cláusulã 

4' — 0 aluno reprovado em cinco ou mais disciplinas, ainda que cumuladas em períodos 
caso, o a letivos distintos, será considerado retido no último período cursado. Nesse caluno deverá c 

no período refido as discipli	 ursar 
nas presencialmente e as dos períodos anteriores em regime de dependência. 

§1° - Q aluno retido terá sua obrigação financeira calculada proporcionalmente ao valor especificado na Cláusula, '2' pelas disciplinas a cursar. 
§2° - O aluno que eventualmente tiver que se adaptai à nova grade curricular diante de trancamento, 
reprovaçào ou transferência deverá cursar a(s) disciplina(s) em regime de adaptação, que será(ão) cobrada(s) na forma das dependências. 

§30 Como contraprestação aos serviços referentes às de pendências e/ou adaptações, o contratante pagará 
uma sernestraïjdade no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por disciplina, dividido em 
cinco parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis a partir de fe vereiro ou agosto de cada ano civil. 
§4° - O aluno sujeito às disciplinas em regime de dependência (não reprovado de período) ou 
adaptações, no ato da matrícula estará automaticamene inscrito para cursá-las, sendo-lhe facultado o 
direito de obter o trancamento mediante requerimenj eletrônico até o prazo final designado pela respectiva coordenação. Caso não realize o trancarnento os valores referentes às disciplinas serão devidos., 

§5° - O aluno que optar pelo trancamento da grade curricular regular ou que seja dependente de 
último semestre deverá matricular-se pelo valor noçninal da tabela praticada no seu respectivo Curso ea mensalidade será o valor de cada disciplin, cobrado a título de dependência. 
Cláusula 5a - Os valores da contraprestação previstos na cláusula 2 1 , incluem tão somente a prestação de serviços educacionais decorrentes da carga horária própria do Curso contratado, neles não incluídas as atividadés extracurriculares, as matérias que porventura tiverem de ser cursadas em regime de 
dependência ou adaptação, as taxas, emolumentos, segunda chamada, prova especial e serviços administrativos. 

§1° Nã° estão incluídos neste contrato, eventuais serviços opcionais de uso facultativo para o 
contratante, domo atividades e aulas extras (não constantes do currículo obrigatório), bem como 
uniformes, alimentação, estacionamento, material didático para o uso individual do contratante, 
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expedição de.documentos que forem Solicitados à Secretaria,incluindo-se a expedição de histórico escolar, entre outros. Tais serviços, quando solicitados serão prestados e cobrados pela contratada. §2° Os emolumentos têm seus valores determinados rio Portal Eletrônico da Instituição, no espaço exclusivamente reservado ao aluno e denominado "Aluno on-L.jne", e serão 
majoração de preços externos, tais como, taxas de registros assecuratórjos e outros, ficando 

10 exclu critério da contratada a majoração.	
1 

Cláusula 6a - m caso 
de atraso no pagamento, após o vencimento ocorrido no dia 10, 	 guasquer parcelas	 de ou valores devidos à contratada, o contratante ficará constituído em mora nos termos dos artigos 9-397 do Código Civil, indepen dentemente de intimação ou notificação, Constituindo o valor dívida líquida, certa e exigível pela via judicial ou extra-judicial. O valor devido será acrescido de multa d&2% (dois por cento), nos termos do §1°, do ai. 

52 do Código de Defesa do Consumidor e de correção monetária de acordo com variação acu mulada do IGP-M/FGV além de juro de 1 % (um por cento) ao mês. 
§1° Se extinto o I

GP-M/FGV adotar-se-á, para corrigir a expressão monetária das parcelas, o INPC/IBGE ou o JPC/FI pE ou, na falta destes, o ín( ? ice que o governo adotar para corrigir seus créditos. 
§20 - O ão comp

arecimento do contratante aos atos escolares ora Contratados não o exime de suas obrigações financeiras, tendo em vista o serviço coloclo à sua disposição. 
§39 A contratada se entender necessário, poderá efetiar a comunicação de débitos ou quaisquer outros, mesmo acadêmicos ou administrativos ao Contratante via Internet, por meio do Portal Eletrônico da Instituição, no espaço exclusivamente reservado ao aluno e denominado "Aluno ou- Line", por meio da Secretaria, por meio de telegrama, aerograma, 

e-mail, ou mensagem via celular, estando ciente e concordando expressamente o aluno com tais formas de comunicação e ciente também de que deverá manter atualizados 
peirnanentemente seus dados pelo "Aluno ou-Line". 

Cláusula 7' - A renovação da matrícula para a semestralidade seguinte só Será autorizada aos alunos adimpentes com o pagamento das parcelas referentes às seinestralidades anteriores, nos termos do re
gimento interno da contratada e em conformidade com o artigo 

5°, da Lei 0 9.870/99, e se dará mediante a assinatura do correspondente requerimento de matrícula ou através de aceite 
eletrônico a ser exarado pelo aluno em sua área restrita localizada no endereço eletrônico da contratada, por meio do qual o contratante expressamente manifestará sua vontade em manter-se vinculado à co

ntratada. O contratante está ciente de que a assinatura do correspondente requerimento de matrícula ou o aceite eletrônico a ser exarado pelo aluno em sua área restrita calizada no endereço eletrônico da contratada, silo esencjajs à efetivação da matrícula e sem os quais não há renovação de matrícula. 

Parágrafo único - Se Ocorrer pela contratada o indeferi rLi cri to do requerimento da matrícula, o valor 
efetivamente pago a este título será devolvido ao contratant 
CláusulaSa - O Co

ntratante tem plena ciência e concorca neste ato, que em caso de inadimplência 
das parcçlas ou de qualquer obrigação de fazer decorrer te do presente contrato, por trinta dias ou mais, seiá o .fato comunicado aos cadastros ou serviç )s de proteção ao crédito, obedecidas as formalidades legais, indepen dentemente de comunicação ao aluno. CIáSuIa9a

 - O contratante toma ciência neste ato, que a indicação do local e a forma de realização dos pagament pelos serviços educacionais são prerrogaLivas exclusivas da contratada. Cláusula 101 São de inteira responsabilidade da contrata(ja o planejamento e a prestação de serviços educacioha
isinclusive no que se refere ao currículo ministrado às avaliações, ao agendameno de datas das avaliações para aproveitamento a fixação de carga horára, a desi	 a orientação didáticopedaógjc e as atividades	 gnação de professores

 correlatas obedecidas as normas do Ministério da Educação. 
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§1° - A contratada não se obriga a abrir em seus Cursos novas habilitações e n 

matrículas mínimo, tr
ovas turmas se não houver no	 inta alunos interessados em cursá:Jas, e que será definido pelo número de 

§2° - A contratada poderá suprimir turmas oferecdas em um turno (matutino, v8j° noturno) ou Campus, transferindo-as para outro urno ou Campus, caso o númer de aluq2 interessados em cursá-las, seja inferior a trinta alunos, o que será definido pe
lo númçde matrículâs ou, no caso de planejamento ou reeStrutu .ação do Curso, reforma ou mudah dIocl, o que será definido no início do semestre letivo. 

§30 A Contratada não está obrigada a dispensar alu qos que, por convicção religiosa, não queiram 
frequentar as aulas às sextas-feiras após as 18 horas, aos sábados ou em qualquer outro horário considerado letivo normal. 
Cláusula lr -

 .A contratada se obriga a ministrar ensino por meio de aulas e demais atividades escolares em co
nformidade com o programa, currículo e calendário de seu Curso, além de palestras, tudo de 

acordo com o disposto na legislação em vigor e com o seu projeto pedagógico. 
§1° 

O contratante está ciente de que as atividades práticas, técnicas, de laboratório ou similares poderão er realizadas em Campus 
diverso do qual forem ministradas as aulas regulares, ficando exclusjvamente a critério da contratada estabelecer o locais ou modificá-los. §21 O coiltratante matriculado em Curso que tenha compartilhamento de disciplinas poderá participar de atividades pr

esenciais em Conjunto com alunos de outros Cursos, podendo, em 
consequência, ser alocado em salas de aula comuns com Outros Cursos. 

§3 1
 Os estágios da área da Saúde poderão ser realizados em turno e local diferente daquele em que são ministradas as aulas. 

§4° O contratante poderá ser transferido pela contraada e ao exclusivo critério desta, a partir do 2.0 período letivo, inclusive, para outro turno de seu Curso no Campus em que está matriculado ou para um turno disponível do Curso em que está tratriculado em outro 
7ampus indicado pela contratada. 

§5° Para o acesso ao Campus, o contratante deverá uliiizar, obrigatoriamente,cartão 
	 deidentificação fornecido pela contratada, sem o qual sua enrada será obstada. 

 §60 O c
ontratante fica ciente de que o controle de presença em aula é feito, exclusivamente pelo 

Professor; não sendo aceito o Controle de entrada pela atraca, com utilização de cartão magnético, para efeito de confirmação de presença em aula. 
Cláusula, 

121 - o presente contrato tem duração até o fnal da semestraljdade contratada e poderá ser escjndido: 

a) pela contratada por de
sligamento, nos termos do regimento escolar ou da Lei n. 9.870/99; b) pela não ocorrência do efetivo pagamento da parcela a título de matrícula; 

§1° - Emcaso de rescisão antecipada, o contratante ficará obrigado a pagar o valor da parcela do mês em que oco 	 seu desligamento, bem como a saldar os eventuais débitos existentes. §20
 - em caso de pagamento com cheque só será considerdo efeti 

compensação. vo o pagamento após a sua respectiva 
§30

 - A devolução do valor pago a título de matrícula será num importe de 80% (oitenta por cento) do 
valor pago, caso haja o cancelamento do contrato até o início do semestre letivo, devendo haver 

o direi requerimento escrito junto ao Setor de Negociação. Após o início do semestre letivo, o contratante perde 
ito a tal devolução, qualquer que seja a causa da rescisão. 

§4° - A regra do parágrafo anterior aplica-se somente aos (
-cotratantes ijigressantes (calouros) nos cursos. Cláusula 

13a Caso haja interesse no cancelamento do cor trato ou trncamento do Curso, o aluno não 
ingfessante deverá fazê-lo por meio do Portal Eletrônjc') da Instituição, no espaço exclusivamente reservado ao aluno e denominado "Aluno on-Line" 
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Parágrafo Único - Caso não ocorra o cump:rjento deste procedimento 
administrativo de 

cancelamento do contrato	

continuidade dos

ou tranc
amento do Curso, o aluno fica ciente Sobre a Cont efeitos d.o Contrato, inclusive para fins 

Cláusula 14a -	

de pagaw:ento de mensalidade que Continuarão devidas	
sndp 

T&k  contratante declara conhecer e aceitar os 
termos do regime disciplinar 	 contrat3

contido no Título VI do seu Regimento, em especial o disposto nos artigos que tratam res ectivt 
da caracterização da infração di

sciplinar por parte dcs alunos e das penas disciplinares sujeitos pelas infrações que eventualmente vierem a coneter a que estão §1° - Ao fjrmar o presente c
ontrato, o aluno deverá n:spejtar a Lei Estadual n.° 13.641, de 

07/05/09, 
regulamentada pelo Decreto n.° 54.311, de 07

/05/09, a qual proe o consumo de produtos funiíferos derivados ou não do tabaco, em 
ambientes de uso coletivo total ou parcialmente fechados 

na hi	
sujeitan5

pótese de afronta a esse dispositivo legal, às Sanções disciplinares emanadas do Re 
COflSubstnCiando falta grave o descumprirn 0 dessa norma. gimento, 
§2`A Contratada poderá cobrar do Contratante o valor 

corr
espondente aos danos ou prejuízos causados por ele nas instalações e/ou nos 

equipamentos , bem  comprova dame	 Como livros retirados da Biblioteca e, n te não devolvidos ou que tenham sido 
ex traviados OU danificados Cláusula 15 - O contratante tem ciência da obri

gatoried do uso de Uniforme nos Cursos, nos quais for 
ele exigido para a

dentrar, permanecer e participar das atividades 
acadêmicas, hipótese em que não poderá participar das respectivas atividades acadêmi 

§1	
cas, o que gerará o não apontamento de sua frequênci° - O u$o de uniforme padrão é obrigatório	 a. §2° O uniforme padrão o

bedecerá similitude no que concerne ao tipo, espécie cor, bem como designa tivos da Instituição de Ensino, sempre do 
mesn]ç) tï rnanho e especificações. §3° - O aluno poderá adquirir o uniforme dos forneced(rç que lhe aprouver, desde que o bedecido o 

padrão, em con
formidade com o que dispõe o parágrafo segundo. §40 - E fa

cultativa a aquisição do uniforme por mei) do
ou de maneira avulsa, sempre 

obedecidos os parágraf
os anteriores. - O uso do uniforme c

ompleto conforme a exigência do ato de ensino, deverá ocorrer desde o Primeiro dia letivo de cada S
emestre, podendo haver tolerâacia para os calouros e transferidos até o dia 1° de março ou dia 10 

de setembro segundo se trate, 
reSpect j

vamente do primeiro ou segundo semestre 
letivo. 
§6° - Havendo exigência pelo Curso, a especificação do u niforme encontrase na respectiva Secretaria, 
devendo o aluno nela informar-

se e tomar ciência por escrit do padrão exigido. Cláusula16a O contratante é o único e exclusivo respinsável pela guarda e conservação de seus 
- jetos pessoais, descabendo i mposição de quaisquer ônjs à contratada em caso de furto, extravio, 

rda, dano ou de
sgaste de seus bens que ocorram dentr( de suas instalações §1 0 a responsabilidade do contratante inclui a guarda e Conservação de equipamentos trazidos para a 

Contratada , tais como computador portátil, didát	 celular, agenda letrônica etc., ainda que para fins de apoio
ico, ficando a Contratada isenta de qualquer 

resp(nsabj equipamentos . ,
.
. tos.	

lidade em caso de extravio de tais


Parágrafo único - Igual regra se aplica na ocorrência de c^iso fortuito ou força maior. Cláusula . ,17a A Contratada, 
livre de quaisquer ônus para com o 

contratante poderá utilizarse de 
imagens do aluno, gravadas durante o processo ped

agógico, para fins exclusivos de divulgação da ESCOLA e dê, suas atividades odendo, para tanto, reproduzila ou divulgá -la por meio de Internet, § 1. °- Os' 
jornais e todos o	

, podendo, 
demais veículos de comunicação públicos ou privados 

direitos ora cedidos poderão ser 
ex

ercidos diretarnee pela Contratada ou por seus licenciados, facultandose ainda a sua cessão a 
empresas associadas 0.1 

coligadas sem qualquer limitação nos mesmos noldes em que lhe foram cedidos.
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Representante Legal 

Nome: 

Endereço: 

RG: 

Telefone: 

CPF

Assinatura 
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(. 
Contratada (Escola) 

Testemunha 

Nome: 

RG.: 

2' Testemunha 

Nome 

RG.:

ELFMEDUCAIICJQNAL 
2. 0 - Em nenhuma hipótese, poderá a imagem serIli1izada de maneira contrária à moral, aos bons 

costumes ou à ordem pública. 
ClásuJa 18a - Contratante expressamente declara e garante, para todos os fins de direito: 1 - a v

eracidade das informações aqui prestadas e dos documentos entregues à Contratada, responsabiliza pela atualização dos documentos e endereços para correspondência escol e cobr, bancária, pelos quais assume inteira e exclusiva responshijidade; 	
/ 

II - poSujr capacidade 
constante	 jurídica para celebrar este Contrato e utilizar os produtos e 

III - ser financeiramente responsável pela utilização doe. produtos e serviços, objetos deste contrato, e ter 
condições financeiras de arcar com os pagamentos custos e despesas dele decorrentes; IV - ter conhecimento prévio das cláusulas deste contrato e dos encargos 

educacionais, fixados conforme determina a legislação, e aceitá-los livremente, coistituindose a celebração deste contrato na 
manifestção expressa de acordo e homologação das normas e dos valores 

fixados. Cláusula 191 - 
As partes, Contratante e Contratada, declaram que aceitam o acordo Com a APAESP 

(Associação de Pais e Munos do Estado de São Paulo) e a elegem como Mediadora caso venha a surgir alguma pe
ndência. A proposta de conciliação deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, 

prorrogável por igual período, ao critério da Mediadora. 
Cláusula 201 - 

presente instrumento é firmado com base nos artigos 206, II e III, e 209 da Constituição 
Federal, o Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e demais diplomas legais que dis

põem sobre a matéria. Naquilo em que for omisso, o presente contrato reger-se-á pelas disposições do regimentó interno da Contratada, cujo teor, no que lhe concerne, é do 
conhecimento do contratante E por estarem cientes e de acordo as partes assinaram o requeri mento de matrícula do presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença d' testemunlas São Paulo, data constante no requerimento de matrícula deste contrato. 
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SOLICITAÇAO DE AUXÍLIO EDUCACÃO 

EU Ï / /C(4, ,	 7/C2	 >/i'C2'Ç )Tt'	 CPF F4° X55. C',? ;-. S /4 
(nome/completo) 

funcionário (a) da Secretaria( 	 -:.--) --	 aprovado (a) no 

Curso de	 (semestral / anual), 

pela Faculdade J 
 venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização c matrícula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do cuxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ 	 Vencimento/  

Valor da Mensalidade: R$ ê9	 00	 Vencimento IX! "/,C)/ . c1) ' 

Valor da Mensalidade com desconto: R$ r25	 T<)	 paga até  

Dados da Cta. Corrente: Banco — L 	 no Banco 	 Agência  

.onta Corrente: ()/.* r.oI.'	 1') -

São Paulo, t' de 	de 2015. 

_ flfl 
\ ,// 

C-Funcionário
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01!2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminha r o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denomiiado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1.1-Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários d Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular SEU desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SA() 'AU I(i 

Tci	
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educaçá: dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estver cursando o 30 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e CuItua. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a 
a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 

grade curricular- e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, 1 eferente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escr i to, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será se.mpr: sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concdido de forma adiantada. 

2.6 - E vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária par, , :-. atender itens de despesas não 

previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SAO I'AlJl() 
A'u(:/e() A,//?li/Il\f/(((Il(, 	 k.//. 

Ruo Silvjj	 Marlino. fl2 - Cccitio - CI!':	 ()I-)() - Si I':itiln S!' - 
lcI:(+II) 32411323 - N -mail: gcrcmias.s:iiilou)pI.or.l, - 1 Itnc I'oe: hil1://www.pi.oi.hr
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário NacionE de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados pa ra atender a demanda de auxílio à 
educação , estão limitados a 70% (setenta por c3nto) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de PesoaI. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departameito Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correcponclente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes imprpriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos S . tores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilizacào da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃo I'AUI.O	 3 
Nt,/c() fl(,i,I,-(I/.() - R.I/ 

Rua Si l v ei';' Mai(j,is, 132 - Centro - (lI')I(tl)-(t() -São l'aul,, S' - ItiasI 
Iel..(+5 1 1) 3213132 - !-neiiI: gelcil	 s,intop[ui'hr - tome 'age: hI'p://w\vw.prolghr
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega 	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra 'h' do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extintrL 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educacão, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só ooderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o aixílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da cniclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de 
presente Termo de Concessão, se compromctendc 
antecedência de 60 (sessenta) dias.

rescindir, a qualquer tempo, o 
avisar os Beneficiários com 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Depirtamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplic ição dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SOrAUI()	 4 
iVik!c	 ,' (IIhlllliVll(l(l 1 (1 - 1?. 1/. 

Rua Silveira Miiiiriu, 1 32- Cenho - (T[l:l)l(hl0 111)11 - S2o l'itilo SI - l3riisil 
1 1) 3243 1323 - 0-mali: gcrcIuiiIIfl[osp1 o 	 hi - lume I'age: li1h;://wvv.ph.or0.hi



TL 5090 1E7CJ 

121 

b. Certificado de Conclusão; e 

C. Prestação de Contas (totalizador dos crédios efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumentj, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, i qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados recessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendosE a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIARIO a ressarcir integralmente o Diretóho Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, paa dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 19 de Outubro de 2015. 

Nome: Maria (Ias Õraças d Silva Macid 
BENEFICI'ARIO	 DI L 'ETORO NÁCONAL 

s À O 1' A ti 1.0 
N(i,/e() A ((1)Ij/ 1 vírulil u	 O Ii. 
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122 Unidade Operacional: TATUAPÉ 
CNPJ: 03709814000864 
Inscrição Estadual: Isento 

Recibo N°:1343 
Data: 17/10/2015 
ID: 1140432488 

Recebemos do(a) Sr(a) Maria das Graças da Silva Maciel, 
CPF: 75348551449 e RG: 533252568 a importância de R$ 
254,60 referente ao pagamento do título abaixo relacionado. 

N° Fatura Venc. VaorFat. Vir. Baixado 
FATCLI 2015 
0003466970

18/10/15 268,00 268,00 

LMulta Juros Correção Desc. L_Vir. Pago 
0,00 0,00 13,40 254,60

Forma de Pagamento: 

Dinheiro254,60 

Ana Cristina Souza Teixeira 	 17/10/2005 
08:39:21 



Contrato de Prestação de Servços Educaciona 

Firmado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 
no Estado de São Paulo inscrito no CNPJ/MF sob n° 03.709.814/00 
Estado de São Paulo, na Rua Dr. Vila Nova, 228, 7 1 andar, a seç 
Senac, por meio de sua Unidade Educacional aba i xo identificada, e 
Legal e Responsável(is) Financeiro(s) abaixo qualificados, media 
seguintes:

1) DAS PARTES E CONDIÇÕES CONTR) 
1.1. Unidade Educacional Senac 

Nome: Senac Tatuapé 
CNPJ: 03709814000864 
Rua/Av: Rua Coronel Luiz Americano n° 130 
Bairro: Tatuapé	 Cidade: São Paulo	 Estado São Paulo 

LRepresentante Legal: Guilherme Cabra! Vilela  
1.2. Aluno(a) e/ou seu Representante L 

Nome Civil do(a) Aluno(a): Maria das Graças da Silva Maciel 
Nome Social do(a) Aluno(a): 
Rua/Av.: R CARVALHO DEARAUJOn°14 B 
Bairro: VILA CRUZEIRO	 Cidade: São Paulo	 Estado: São P 
CPF: 75348551449 
RG: 533252568 
Nome do Representante (se o(a) aluno(a) for menc de dezoito anos 
Rua/Av.: n° 
Bairro:	 Cidade:	 Estado: 
CPF: 
RG:

1.3. Responsável( k) Financeiro(s 
Nome: Maria das Graças da Silva Maciel 
Rua/Av.: R CARVALHO DE ARAUJO, n°: 14 B 
Bairro: VILA CRUZEIRO Cidade: São Paulo Es:aio: São Paulo 
CPF/CNPJ: 75348551449 
RG/lnscr. Estadual: 533252568 
Limite de Responsabilidade: (x) total 	 () Parcial de., %

123
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1.4. Serviço Educacional

SWt Nome do Curso: RECEPÕE ATENDIMENTO TELEFON 
Data de início: 24/10/2015 	 Data de término: 28/11/2015 
Carga Horária: 16:00 
Dias da Semana:	 Sábado 
Horário Inicial:08:30:00	 Horário Final: 12:3000 
Local de realização/Polo EAD: Rua Coronel Luiz AmericEro, n°: 130 
Modalidade de realização: Presencial 
Lista de Componentes Curriculares: RECEPÇÃO E	 TELE--FÔNICO NAS EMPRESAS 

1.5. Valor e forma de pagamento/parcelamento 
Valor do Curso: R$ 335,00 
Valor Total de Descontos:R$ 67,00

__ Í 

Valor Total:R$ 268,00 
Parcelamento: 01 
Dia do Vencimento das Parcelas: O 

2) DAS CLÁUSULAS E COfJDIÇÕES GERAIS 

2.1. Faz parte integrante do presente Contrato o T(
'
rmo das Cláusulas e Condições Gerais ao 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente registrado no 50 Oficial de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo sob n° 
1.454.893-

3) DAS CLÁUSULAS ESPECiFICAS

3.1. O(A) Aluno(a) e/ou seu Representante Legal e o(s) Responsável(is) Financeiro(s) recebem 
neste ato uma via do Contrato, do Termo das Cláusul s e Condições Gerais e do Manual do Aluno,
e declaram que estão cientes de que as demais normas educacoflais, tais como editais, estatutos, 
regimentos, regulamentos, proposta pedagógica, projetos pedagógicos ou planos de curso 
aplicáveis ao serviço educacional contratado, que inlgram o presente Contrato, estão disponíveis 
nas secretarias educacionais, serviços de atendmento ao aluno, administração financeira, 
bibliotecas, portal do aluno e no site www.sp.snc.bL. 

3.2. O(a) Aluno(a) e/ou Representante Legal e Responsável(is) Financeiro(s) estrangeiros ao 
firmarem este Contrato declaram que: (1) estão centes de que os serviços educacionais sãO 
prestados exclusivamente na língua portuguesa; (o) têm pleno conhecimento e domínio da língua 
portuguesa para praticarem todos os atos e receberem os serviços educacionais contratados e que 
não poderão alegar desconhecimento da língua oduguesE para se furtarem ás obrigações 
educacionais e financeiras assumidas; (Ui) deverão apresentar, em acréscimo à documentação 
exigida, para efetivação/renovação da matrícula, o passaporte do(a) Aluno(a) em condição regular, 
bem como providenciar o visto de estudante, quando exigível.

2/3



3.3. Na contratação do serviço educacional na modalidade de en 
e/ou Representante Legal estão cientes de que arcarão inteç 
decorrentes dos deslocamentos para o comparecnento às aulas pre 

3.4. Fica ajustado que o valor da parcela contrutado será reaju 
permitida por lei, de acordo com a variação ocorridi no IGPM/FGV, t 
assinatura do presente Contrato, ou pela Lei 9.87199 quando aplicá' 

3.5. O(s) Responsável(is) Financeiro(s) assun l e(m), neste atc 
pagamento do valor contratado como detalhado neste Contrato. 

3.6. Fica estabelecido que a responsabilidade pelo pagamento do 
Aluno(a) e/ou de seu Representante Legal, caso não seja(m) 
Financeiro(s) ou este(s) assuma(m) apenas responsabilidade oarcial. 

3.7. Para a continuidade dos cursos de Graduação Universitária 
matricula (rematrícula) a cada seis meses, cuju aceitação dep 
obrigações financeiras e acadêmicas nos semestres anteriores. 

E por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente insti 
igual forma e teor, na presença de duas testemunha ,-, abaixo nomeada 

São Paulo 17 de outubro de 2015.

SENAC-SP 

GuIherme Cabral f ela 

Gerente

TIÃÃL
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O Diretor do SENAC TATU APÉ, no uso de suas atribuições 

confere o presente certificado a 

MARIA DAS GRÃ ÇAS DA SIL VÃ MA CIEL 

por ter concluído em 2015 o curso 

"Recepção e Atendimento Telefônico nas Empresas" 
realizado de 17/10/2015a28/11/2015. 

Carga Horária: 16 h
	

São Paulo, 28 de novembro de 2015. 

Mansa Roque de Freitas 	 Guilherme Cabral Vilela 
Secretária Em Exercício	 Diretor 

RG n' 27060.4.42-X
	

RG n°280127911

-	 r	
MISTO 

y 
FSC
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Recursos Humanos
mtxk wtía lEiTOL 

SOLICITAÇÃO DE AUXILIO EDUCACÃO 

EU	 C fl	 CLCPFNO 
(nome completo) 

funcionário (a) da Secretaria 	 \C. ( 

Curso de 

pela Faculdade	 t./\ 1J

ç:	 L_ -o í 

-- aprovado (a) no

(semestral/ anual),

venho solicitar o Auxílio

1Çi 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cLusulas do Termo contratual que rege este 
Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização d matricula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de :esistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$	 Vencimento '	 /	 (	 •" 

Valor da Mensalidade: R$	 00	 Vencimento	 /	 /	 ft 

Valor da Mensalidade com desconto: R$ 	 _ 00	 paga até  
Dados da Cta. Corrente: Banco _____ 	 no Banco	 Agência Q	 c'1 

ri, ç	 -' -	 c ..onta Corrente: 	 13,22

	

São Paulo, 	 de 	 de 2012. 

-

Fu1 cionário 

uorízo*
Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXUO A EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/0112003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários dc Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvovirnento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 
Núcleo Ad,nin,strativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Pauto S} - Brasil 
Tcl:(±551 1) 32431343 - E-mail; rhp1org.br - l-loie Pagc: http;//wvw.ptorg.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização co Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 
30 

Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e CuItur. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro corri a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequeite ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, rerente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as inforriações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuir a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempr, sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária par8 atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO 
Núcleo .4d,niniswaíivo . 1? H. 

Rua Silveira Martms, 32- Cento - CEP:01019-000 -São Paulo SI' - Brasil 
rel:(+55 II) 3243.1343 - E-mail: rhpt.orgbr - 1-lone Pagc: http://www.pt.oi'gbr
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao 4 uncionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, idenificados ccm as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Naconal do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados pari atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por ccnto) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os ci rsos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documeitos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíves ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departarneito Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes imprpriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO 
Núcleo Adniinistrativo - 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:O101Ç-COO -São Paulo P - Brasil 
Tcl.;(±551 1) 3243.1343 - E-mail: rhpt.org.br - Hon Page: http://www.pt.org.br
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimeno da entrega programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos me3rnos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extirlt). 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educarão, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só xderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da cnclusáo do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeirc será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direit de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO l'AUL( 	 4 
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gerE vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com eargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de i qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e iicondicionaI concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-s€ a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são apliciáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição coistante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão ia Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretcrio Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcim c,nto, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente, 

Nome: Maria ka te Agostinho Chiorboli Costa 
BENEF1CIARO

Sãoaulo, 20 de Junho de 2012. 

_--^dETóRIO NACIONAL 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços educacionais, de um lado 
Faculdades Metropolitanas Unidas -AE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 63.063.689/0001-13, 
na Rua Taguá, 150, Liberdade, nesta capital, mantenedora do Centro Universitário das FaciiIdades  
Metropolitanas Unidas - FMU, doravante denominada "coitratada", ,neste ato por seu repreentante 134 
legal e de outro lado, o Aluno, qualificado e identificado, no requerimento de matrícula queé 
integrante do presente contrato, doravante denominado "contratante", resolvem firmar o presente 
contrato semestral, onde mutuamente concordam com as cláusulas e condições seguintes: 
Cláusula 11 - A contratada prestará ao contratante seus serviços educacionais para o primeiro ou 
segundo semestre letivo do ano civil, especificando no contrato de matricula, o Curso e o período a 
que tenha direito, nos termos de seu regimento interno e co projeto pedagógico do curso, obedecendo 
ao que dispõe a legislação em vigor. 
§10 Caso o contratante seja aluno transferido de outra irisr:tuição de ensino, a presente contratação é 
realizada com a ciência de que deverá o aluno cursai o período letivo o qual será definido 
exclusivamente pela contratada, após o estudo do histó'ico escola- original emitido pela instituição 
de origem. 

§2°A contratada coloca o seu regimento interno à disposicão do contratante nas bibliotecas, no Portal 
Eletrônico da Instituição, no espaço exclusivamente reservado ao aluno e denominado "Aluno on-Line", 
e nas secretarias da Instituição. 
Cláusula 2a Q valor da semestralidade para o período e Curso contratado, obedecida a legislação em 
vigor (em especial a Lei n°9.870/99), é de R$ 4.710,C), a qual erá paga em 6 (seis) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas de R$ 785,00, sendo a prirnra correspondente à matrícula devida e as 
demais, com vencimento no dia 10 de cada mês, até findo o contrato. 
§1° Considerando a Bolsa de Estudos parcial concedida o contratante, derivada de convênio firmado 
entre a Associação de Pais e Alunos do Estado de São Faulo (Apaesp) e a mantenedora, o valor da 
semestralidade será de R$ 3.294,00 a qual será pagc. em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas de R$ 549,00, sendo a primeira correspondente à matrícula devida, a serem pagas até o 
50 (quinto) dia de cada mês. 
§2 0 As eventuais Bolsas de Estudo serão concedidas semestral mente, por mera liberalidade da 
contratada, sendo necessária a renovação e sua aplicaço dar-se-á após o efetivo deferimento dado 
pela contratada, ficando excluídas dessa liberalidade as disciplinas em regime de dependência ou 
adaptação. 
§30 Quando concedida, a Bolsa de Estudos somente terá vigência para a semestralidade contratada, 
bem como se mantidas as condições de sua concessão, ohservando-se, em todos os casos, a 
rigorosa e absoluta pontualidade no cumprimen'c das parcelas de pagamento da 
contraprestação dos serviços educacionais, requiito essencial para a manutenção do 
abatimento concedido. 
§41 As Bolsas de Estudos concedidas têm a mesma duação do contrato, ou seja, são semestrais e 
não se estendem às dependências ou adaptações, bem como serão canceladas quando houver 
reprovação ou interrupção do Curso pelo contratante, bem como se incidir ele em qualquer infração 
disciplinar prevista no Regimento da Instituição. 
§5° A determinação dos valores avençados neste instrumento foi precedida da elaboração do 
planejamento didático-financeiro nos termos da Lei de Monsalidade N° 9.870 de 23 de novembro de 
1999 e de negociação com a APAESP (Associação de Pa:s e Alunos do Estado de São Paulo), como 
Mediadora (ver Cláusula 181).
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Cláusula 3a - o aluno reprovado em cinco ou, mais dsciplinas, ainda que cumuladas em períodos 
letivos distintos, será considerado retido no' último períodc cursado. Nesse caso, o aluno deverá cursar 
no período retido as disciplinas presencialmente e as dos períodos anteriores em regime de 
dependência.  

%-	 TMo
	

EErcJL §1° O aluno retido terá sua obrigação financeira calculada proporcionalmente ao valor especi .
 cac na 

Cláusula 2a pelas disciplinas a cursar. 	 135 

§2° O aluno que eventualmente tiver que se adaptar à nova grade curricular diante de tran amerttG 
reprovação ou transferência, deverá cursar a(s) disciplir,(s) em regime de adaptação, que será(ão) 
cobrada(s) na forma das dependências. 

§3° Como contraprestação aos serviços referentes ás dependências e/ou adaptações, o contratante 
pagará uma semestralidade no valor de R$ 330,00 (trezeitos e trinta reais) por disciplina, dividido em 
cinco parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis i partir de cevereiro ou agosto de cada ano 
civil. 

§4° O aluno sujeito às disciplinas em regime de cependência (não reprovado de período) ou 
adaptações, no ato da matricula estará automaticamente riscrito para cursá-las, sendo-lhe facultado o 
direito de obter o trancamento mediante requerimento a'-esentado à secretaria de seu Curso até o 
prazo final designado pela respectiva coordenação. Ciso não realize o trancamento, os valores 
referentes às disciplinas serão devidos. 

§5° O aluno que optar pelo trancamento da grade curricular regular ou que seja dependente de 
último semestre deverá matricular-se pelo valor nominal da tabela praticada no seu respectivo 
Curso e a mensalidade será o valor de cada disciplina, cobrado a título de dependência. 
Cláusula 4a -Os valores da contraprestação previstos na cláusula 21, incluem tão somente a prestação 
de serviços educacionais decorrentes da carga horárre própria do Curso contratado, neles não 
incluídas as atividades extracurriculares, as matérias que porventura tiverem de ser cursadas em 
regime de dependência ou adaptação, as taxas, emolur'ientos, segunda chamada, prova especial e 
serviços administrativos. 
§10 Não estão incluídos neste contrato, eventuais serviços opcionais de uso facultativo para o 
contratante, como atividades e aulas extras (não constantes do currículo obrigatório), bem como 
uniformes, alimentação, estacionamento, material didá t ico para ci uso individual do contratante, 
expedição de documentos que forem solicitados à Secr':aria, incluindo-se a expedição de histórico 
escolar, entre outros. Tais serviços, quando solicitados, surão prestados e cobrados pela contratada. 
§2 0 Os emolumentos têm seus valores determinados ro Portal Eletrônico da Instituição, no espaço 
exclusivamente reservado ao aluno e denominado Aluio on-Line, e serão reajustados se houver 
majoração de preços externos, tais como, taxas de registros assecuratórios e outros, ficando ao 
exclusivo critério da contratada a majoração. 

Cláusula 5' - Em caso de atraso no pagamento, aás o vencimento ocorrido no dia 10, de 
quaisquer parcelas ou valores devidos à contratada, o contratante ficará constituído em mora 
nos termos dos artigos 389-397 do Código Clvi, indeperdentemente de intimação ou 
notificação, constituindo o valor dívida líquida, certa e exigível pela via judicial ou extra-judicial. 
O valor devido será acrescido de multa de 2% (dois pr cento), rios termos do §1 0 , do art. 52 do 
Código de Defesa do Consumidor e de correção monetária de acordo com variação acumulada 
do IGP-M/FGV, além de juro de 1% (um por cento) ao riês. 
§1 0 Se extinto o IGP-M/FGV, adotar-se-á, para corrigr a expressão monetária das parcelas, o 
INPC/IBGE ou o IPC/FIPE ou, na falta destes, o índic que o governo adotar para corrigir seus 
créditos. 
§2° O não comparecimento do contratante aos atos escolares ora contratados não o exime de 
suas obrigações financeiras, tendo em vista o serviço colocado à sua disposição. 
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§3° A contratada, se entender necessário, poderá efetuar a comunicação de débitos ou quaisquer 
outros ao Contratante via Internet, por meio do PcraI Eletrônico da Instituição, no espaço 
exclusivamente reservado ao aluno e denominado Aluno on-Line, por meio da Secretaria, por meio de 
telegrama, aerograma, e-mail, ou mensagem via celular.  

1 TE &L	 EiFJL Cláusula 6a - A renovação da matrícula para a semestralidade seguinte só será autorizada aop alunos 
adimplentes com o pagamento das parcelas referentes às semestral dades anteriores, nos ternos do 136 
regimento interno da contratada e em conformidade com o artigo 50, da Lei n° 9.870/99.	 - 
Parágrafo único - Se ocorrer pela contratada o indeferimento do requerimento da matrícula, o valor 
efetivamente pago a este título será devolvido ao contratante. 
Cláusula 7' - O contratante tem plena ciência e concorda neste ato, que em caso de 
inadimplência das parcelas ou de qualquer obrigação de fazer decorrente do presente contrato, 
por trinta dias ou mais, será o fato comunicado aos cadastros ou serviços de proteção ao 
crédito, obedecidas as formalidades legais, independeitemente de comunicação ao aluno. 
Cláusula 3a - o contratante toma ciência neste ato, que a indicação do local e a forma de 
realização dos pagamentos pelos serviços educaconais são prerrogativas exclusivas da 
contratada. 
Cláusula ga -São de inteira responsabilidade da contratada o planejamento e a prestação de serviços 
educacionais, inclusive no que se refere ao currículo ministrado, às avaliações, ao agendamento de 
datas das avaliações para aproveitamento, a fixação de carga horária, a designação de professores, a 
orientação didático-pedagógica e as atividades correlatas, obedecidas as normas do Ministério da 
Educação. 

§1° - A contratada não se obriga a abrir em seus Cursos novas habilitações e novas turmas se 
não houver no mínimo, trinta alunos interessados m cursá-las, o que será definido pelo 
número de matrículas. 
§2° - A contratada poderá suprimir turmas oferecidas em um turno (matutino, vespertino ou 
noturno) ou Campus, transferindo-as para outro turno ou Campus, caso o número de alunos, 
interessados em cursá-las, seja inferior a trinta alunos, o que será definido pelo número de 
matrículas ou, no caso de planejamento ou reestruturação do Curso, reforma ou mudança de 
local, o que será definido no início do semestre letivo. 
§30 A Contratada não está obrigada a dispensar alinos que, por convicção religiosa, não 
queiram frequentar as aulas às sextas-feiras, após a. 18 horas, aos sábados ou em qualquer 
outro horário considerado letivo normal. 
Cláusula 10a - A contratada se obriga a ministrar ensino por meio de aulas e demais atividades 
escolares em conformidade com o programa, currículo e calendário de seu Curso, além de palestras, 
tudo de acordo com o disposto na legislação em vigor e com o seu projeto pedagógico. 
§1 0 O contratante está ciente de que as atividades prát cas, técnicas, de laboratório ou similares 
poderão ser realizadas em Campus diverso do qua: forem ministradas as aulas regulares, 
ficando exclusivamente a critério da contratada estaheecer os locais ou modificá-los. 
§2° O contratante matriculado em Curso que tenha compartilhamento de disciplinas poderá participar 
de atividades presenciais em conjunto com alunos de outras Cursos, podendo, em consequência, ser 
alocado em salas de aula comuns com outros Cursos. 
§3° Os estágios da área da Saúde poderão ser realizado em turno e local diferente daquele em que 
são ministradas as aulas. 

§4° O contratante poderá ser transferido pela contratada e ao exclusivo critério desta, a partir 
do 2.° período letivo, inclusive, para outro turno d seu Curso no Campus em que está 
matriculado ou para um turno disponível do Curso em que está matriculado em outro Campus 
indicado pela contratada.
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§5° Para o acesso ao Campus o contratante deverá utilizar, obricatoria mente, cartão magnético de 
identificação fornecido pela contratada, sem o quI sua entrada será obstada. 

§6° O contratante fica ciente de que o controle de presença em aula é feito, exclusivamente, 
pelo professor, não sendo aceito o controle de entrada pela catraca com utilização de rrt 
magnético, para efeito de confirmação de presença em aula. 	 Swe,;UOR LTcL 

Cláusula 11a - o presente contrato tem duração até o firal da se mestra l ida de contratada e p era ser137 rescindido 
a) pela contratada, por desligamento, nos termos do reg mento escolar ou da Lei n. 9.870/99; 
b) pela não ocorrência do efetivo pagamento da parcela a título de matrícula; 
§1° Em caso de rescisão antecipada, o contratante ficará obrigado a pagar o valor da parcela do 
mês em que ocorrer seu desligamento, bem como a saldar os eventuais débitos existentes. 
§2 0 Em caso de pagamento com cheque só será ccnsiderado efetivo o pagamento após a sua 
respectiva compensação. 
§30 - A devolução do valor pago a título de matrícula será nun importe de 80% (oitenta por 
cento) do valor pago, caso haja o cancelamento do contrato até o inicio do semestre letivo, 
devendo haver requerimento escrito junto à Central ce Atendimento ao Aluno. Após o início do 
semestre letivo, o contratante perde o direito a tal devolução, qualquer que seja a causa da 
rescisão. 
§4 0 - A regra do parágrafo anterior aplica-se somente aos contratantes ingressantes (calouros) 
nos cursos. 
Cláusula 12a - Caso haja interesse no cancelamento co contrato ou trancamento do Curso, o aluno 
deverá fazê-lo por meio do Portal Eletrônico da lnstitLliço , no espaço exclusivamente reservado ao aluno e denominado Aluno on-Line". 

Parágrafo único - Caso não ocorra o cumprirrierit:) deste procedimento administrativo de 
cancelamento do contrato ou trancamento do Curso, o aluno fica ciente sobre a continuidade 
dos efeitos do contrato, inclusive para fins de pagamento de mensalidade, que continuarão 
sendo devidas. 
Cláusula 13a - contratante declara conhecer e aceitar 0.3 termos do regime disciplinar da contratada, 
contido no Título VI do seu Regimento, em especial o disposto nos artigos que tratam, 
respectivamente, da caracterização da infração discip iiar por parte dos alunos e das penas 
disciplinares a que estão sujeitos pelas infrações que eventualmente vierem a cometer. 
§1 1 Ao firmar o presente contrato, o aluno deverá respeitara Lei Estadual n.° 13.641, de 07/05/09, 
regulamentada pelo Decreto n.° 54.311, de 07/05/09, a qual proíbe o consumo de produtos fumíferos, 
derivados ou não do tabaco, em ambientes de uso coletivo, total ou parcialmente fechados, 
sujeitando-se, na hipótese de afronta a esse dispositivo kgal, às sanções disciplinares emanadas do 
Regimento, consubstanciando falta grave o descumprimerto dessa norma. 
§2° A Contratada poderá cobrar do Contratante o vrlor correspondente aos danos ou prejuízos 
causados por ele nas instalações e/ou nos equipamentos, bem como livros retirados da Biblioteca e, 
comprovada mente, não devolvidos, ou que tenham sido e>traviados ou danificados. 
Cláusula 14a o contratante tem ciência da obrigatorieda(e do uso de uniforme nos Cursos, nos quais 
for ele exigido para adentrar, permanecer e participar das <itividades aoadêmicas, hipótese em que não 
poderá participar das respectivas atividades acadêmicas o que gerará o não apontamento de sua 
frequência. 
§1°O uso de uniforme padrão é obrigatório. 
§2° O uniforme padrão obedecerá similitude no que concerne ao tipo, espécie, cor, bem como 
designativos da Instituição de Ensino, sempre do mesmo tamanho e especificações. 
§3° O aluno poderá adquirir o uniforme dos fornecedores que lhe aprouver, desde que obedecido o padrão, em conformidade com o que dispõe o parágrafo segundo. 
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§40 É facultativa a aquisição do uniforme através do Kit, ou de maneira avulsa, sempre obedecidos os parágrafos anteriores. 
§5° O uso do uniforme completo, conforme a exigência do ato de ensino, deverá ocorrer desde o 
primeiro dia letivo de cada semestre, podendo haver tolerância para os calouros e transferi 
dia l de março ou dia l o de setembro, segundo se trate, respectivamente, do primeiro ou segundo 
semestre letivo.	

138 
§6° Havendo exigência pelo Curso, a especificação do 	 uniforme	 encontra- e 
respectiva Secretaria, devendo o aluno nela informar-e e tomar ciência por escrito do padrão 
exigido. 

Cláusula 15a - o contratante é o único e exclusivo responsável pela guarda e 
conservação de seus objetos pessoais, descabendo imposição de quaisquer ônus à contratada 
em caso de furto, extravio, perda, dano ou desgaste de seus bens que ocorram dentro de suas 
instalações. 

§1° A responsabilidade do contratante inclui a guarc:a e conseriaçâo de equipamentos trazidos 
para a Contratada, tais como computador portátil, celular, agenda eletrônica etc., ainda que para fins 
de apoio didático, ficando a Contratada isenta de qualquer responsabilidade em caso de extravio de 
tais equipamentos. 

Parágrafo único - Igual regra se aplica na ocorrência de caso fortuito ou força maior. 
Cláusula 16a - A Contratada, livre de quaisquer ônus nara com o contratante, poderá utilizar-se 
de imagens do aluno, gravadas durante o procesno pedagógico, para fins exclusivos de 
divulgação da ESCOLA e de suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-Ia ou divulgá-la 
por meio de Internet, jornais e todos os demais veículos de comunicação, públicos ou 
privados. 

§1° Os direitos ora cedidos poderão ser exercidos diretamente pela Contratada ou por seus 
licenciados, facultando-se ainda a sua cessão a empresas associadas ou coligadas, sem 
qualquer limitação, nos mesmos moldes em que lhe foram cedidos. 
§21 Em nenhuma hipótese, poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária à moral, 
aos bons costumes ou à ordem pública. 

Cláusula 17a - o Contratante, expressamente, declara e prante, para todos os fins de direito: 

- a veracidade das informações aqui prestadas e dos documentos entregues à Contratada, 
bem como se responsabiliza pela atualização dos documentos e endereços para 
correspondência escolar e cobrança bancária, pelos quais assume inteira e exclusiva 
responsabilidade; 

II - possuir capacidade jurídica para celebrar este cort-ato e utilizar os produtos e serviços dele 
constantes; 

III - ser financeiramente responsável pela utilização dos r. redutos e sarviços, objetos deste contrato, e 
ter condições financeiras de arcar com os pagamentos, cu;tos e despesas dele decorrentes; 

IV - ter conhecimento prévio das cláusulas deste contrato e dos encargos educacionais, fixados 
conforme determina a legislação, e aceitá-los livremente, constituindo-se a celebração deste contrato 
na manifestação expressa de acordo e homologação das rormas e dos valores fixados. 
Cláusula 18a —As partes, Contratante e Contratada, decl, : rarn que aceitam o acordo com a APAESP 
(Associação de Pais e Alunos do Estado de São Paulo) a elegem corno Mediadora caso venha a 
surgir alguma pendência. A proposta de conciliação dever ser apres€ ntada no prazo de 10 (dez) dias, 
prorrogável por igual período, ao critério da Mediadora. 

Cláusula 19a_ O presente instrumento é firmado com base nos artigos 206, II e III, e 209 da 
Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defena do Consumidor e demais diplomas legais 
que dispõem sobre a matéria. Naquilo em que for omisso, o presente contrato reger-se-á pelas 
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disposições do regimento interno da contratada, cujo teor, no que lhe concerne, é do conhecimento do 
contratante. 

E por estarem cientes e de acordo as partes assinam o presente contrato, em duas vias de igual 
teor, na presença de testemunhas. 	

TLE1mcL1 SÃO PAULO/SP, 	 DE	 DE	
139 1 J 

Contratada (Escola) 	 t̂ante(Aluno) 

P Testemunha	 Representante Legal 

Nome:	 Nome: 

RG:	 Endereço:  

RG: 

Telefone:  

2' Testemunha 

Nome:	 CPF: 

RG:
Assinatura 

e
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Recursos Humanos

TRLL SPi EW4 
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

	

A E	 4 L	 - CPF N° O	 p	 1	 - 
(rome completo),

funcionário (a) da Secretaria 1-e c i'.o Lo	 t4 t ?J Po AAfA
-

.	 - aprovado (a) no 

Curso de	 1-ti 4 t A	 Co IZJt&A 	 (semestral / anual), 

pela Faculdade L) iU 4-	 : ( C.4CO /.) k(_Ç)t	 () 124-S 1 (-44	 venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação reíerente a íeQuarihaç.o de ina&k.ula, a ade cunicular e ao coiitídLO 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boloto bancário) contendo todas as instruçãos do cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoa!, por escrito, a mudança de data para apresentaço 'Jos comprovantes d e-
quitação, 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxilio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matricula: R$_3 (	 Ç	 Vencimento	 / 03-1 (( 

Valor da Mensalidade: R$	 O o	 Vencimento lO / O 6 / 1/ 

Valor da Mensalidade com desconto: R$_ 13 / 6Ç	 paga até OÇ- /	 /  

Dados da Cta. Corrente: Banco 	 61245	 n° Banco  

Conta Corrente: 

Brasilia, ____ de	 de 2011. 

Funcionário 

Autorizo:	 /	 --»---

J6ão Vaccarl Neto

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXiLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxilio Educação concedido a partir de 0110812011 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1— Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional

SÀOPAULO 
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins. 132- Centro - CEP:010I9-(00 - So Paulo SP - Brasil 
Tel (+5511)32431314- t-mail: rh4pt.org .hr-HO1T1e Page; http://www.pt.org.br
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apojo financeiro a educação dar-se-á mediante 
firmatura do 

instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromefese o BENEFICIÁRIO a 
ded icar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, referente ao recurso financeiro Concedido 

2.3 Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 30 
Grau, devidamente 

reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura 
2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula a grade curricular e ao Contrato financeiro com a 
I nstituição de Ensino. b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequenteao crédito do auxílio à educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de Contas. 
2.5 O auxílio fi

nanceiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 E vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 
b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃ O PAUL() 
Núf0 4dnhjpij/p-a(j1.0 - 

Rua Sjic Mariins l32- Centro - 	 -	 Paulo SP - Hrasil lei :(-f,5511) .1243.314 - 
E-maLI rhipt(,rgbr - FIom Page htÉp//w 	 ptorg tu 
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2.7- Para aonss	 €i1	 -	 •. - -.	 ao runc,onar
-
o matriculado em curso de pós-graduação ou Cursos técnicos, identificados com as áreas de 

interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o sou lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO P AU LO
Núcleo Administrativo - R. II. 
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h. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c, atrasos não justificados no cumprimento da entrega programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxilio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças o Planejamento. 

4.5 No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 . O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxilio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO	 4 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132-Centro - CEP01019-000 - So Paulo SP - Btasil 
Tel:(+551 1) 32431314- E-mail: rh@pt.org.br- Home Page: http://www.pt.orghr 
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
Provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do Processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, Com Promete ndose a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimonto de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo -. Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

Brasília, 01 de agosto de 2011. 

,Joo Vaccari Neto 
Secretário Nacional de Finanças 

DIRETÓRIO NACIONAL 
SÃ O PAULO 

Núe/(, Adpnjnjsirczijv - R. Ii,
Rua Silveira Martins, 132 Centro - CEP:()1019-0431j - São Paulo SP - Brasil
+5511) 3243.1314 - E-mail: rh(pt.org.hr - I-Iomc Page http://www . pt org hr 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

1 - Das partes 
Matrícula: 0500024-6 
CONTRATANTE: NATANAE L TELES PINTO 
Pai: EDSON DA COSTA PINTO 
Mãe: FRANCISCA DE JESUS TELES 
RG: 2125017 Órgão Expedidor: SSP-DF CPF:006.043.531 -38 ErnajI:natar1ael.teleS©gmail.COm  
Endereço: QR 308 CJ 11 LT 04 Bairro: SAMAN BAIA SUL 
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 72306611 Telefone: 6133578969 
Se o (a) aluno (a) for menor de 18 (dezoito) anos o contrato deverá ser assinado pelo pai ou responsável: 
Nome: 
RG:	 Órgão Expedidor: 	 CPF: 
Endereço: 
Bairro: -	 UF:	 CEP:	 Telefone: ( ) 	 E-mail: 
CONTRATADA: UNIÃO EDUCACIONAL DE BRASÍLIA - UNEB, inscrita no CNPJ sob o n. ° 00.542.30810001-69, corr 
sede e foro no endereço acima discriminado, que prestará os serviços aqui ajustados por intermédio do INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ou do INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS. 

"- Dos Serviços Contratados 
3usula l - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais, ministrando aulas e demai 

atividades curriculares ao contratante pela contratada em conformidade com o previsto na legislação educacional, n 
Estatuto, Regimento Geral dos Institutos e Planos de Ensino de cada Curso. 
Cláusula 2 - As aulas serão ministradas, regularmente, no campus da Faculdade ou em outros locais, pela mesm 
indicados, podendo no decorrer dos períodos haver mudanças de campus/unidade. 
Cláusula 3a - Os serviços ora contratados se referem ao Curso de Administração de Sistemas de Informações 
Módulo Optativo em Rede de Computadores, , turno Noturno, em Regime Noite 20 e 41. 

3- Dos Cursos 
Cláusula 4a - Os Cursos da Instituição serão ministrados em Regime Modular para alunos que ingressarem n 
processo seletivo contínuo ou simplificado. 
§ 1°- Regime Modular se consubstancia na oferta de todas as disciplinas, duas a duas, em blocos mensais, sendo o 
cursos ofertados no sistema de créditos por disciplina. 
§ 20 - As disciplinas poderão ser ofertadas em regime regular ou complementar de estudos. 
§ 30- Os Cursos em Regime Modular serão oferecidos por disciplinas integrantes de blocos, sendo cinco blocos PC 
semestre, compreendendo em cada bloco duas disciplinas. 
Cláusula 5a - Os blocos serão oferecidos em disciplinas independentes, organizadas por objetivos específicos, send 
facultado ao contratante a possibilidade de matrícula em regime de estudos integral ou regime de estudos parcial. 
§ 1°- Matrícula em tempo integral - O aluno poderá cursar as duas disciplinas oferecidas em um bloco no mesm 
semestre letivo, desde que sejam disponibilizadas pela contratada. 

)_._	 pr
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§ 20 - Matrícula em tempo parcial - É facultado ao aluno requerer a matrícula, por bloco parcial de 2a 4a e 6a ou bloco parcial de 3a 5a e 61, durante o semestre letivo contratado, podendo cursar uma disciplina, estando à esr.olh, 
entanto, condicionada à existência de vagas. 
§ 30 - A mudança de regime de estudos do integral para parcial e vice-versa, poderá ser requiada por ffiaf ião 
solicitação da matrícula para o bloco subseqüente, dentro do prazo estipulado pelo calendário acaclemico.	 / 1 Cláusula 68 - O contratante fica desde já ciente, que a disciplina que, por qualquer motivo, não *ja CLasada 0oJlo 
de oferta original, poderá não ser ofertada posteriormente, podendo inclusive ser substituída por disciplina Fgual 
equivalente, respeitada a disponibilidade de existência de vagas. 
Cláusula 78 - O início dos cursos fica condicionado a adesão de um número mínimo de alunos que enseje 
viabilidade econômica dos mesmos. 

4 - Da Matrícula 
Cláusula 88 - Havendo disponibilidade de vagas, o candidato aprovado no Processo Seletivo poderá fazer s 
matrícula nas disciplinas oferecidas pela contratada, em momento posterior ao da sua aprovação, respeitado o pra 
definido no calendário acadêmico. 
§ 1 0. - O contratante que não entregar toda a documentação solicitada, não assinar devidamente este instrument 
não efetuar o pagamento da primeira parcela ficará em situação de irregularidade e, o vínculo com a contrata( 
suspenso até a regularização. 

20. - A não renovação tempestiva da matrícula para semestres subseqüentes, incidirá na perda da condição de alu 
da Faculdade, não tendo direito à freqüência às aulas ministradas ou ao aproveitamento das atividades acadêmic 
realizadas a partir da data da não efetivação da mesma, mesmo que por permissão indevida do professor, ten 
participado das atividades. 
§ 30. - Após o vencimento da data de renovação, instituída pela Instituição, só terá regularidade aquele aluno q 
efetuar a readmissão. 
§ 40 - O contratante neste ato dá ciência de que em caso de readmissão poderá não ter oferecimento 
disciplina nos módulos subseqüentes, devendo se adequar à disponibilidade das mesmas. 
Cláusula 98• - O presente instrumento vigorará até a conclusão do curso escolhido pelo contratante, desde qu 
MESMO o renove, dentro dos prazos estabelecidos pela contratada, mediante a celebração de termo aditivo 
pagamento de boleto bancário a critério da mesma. 
§1° - A renovação da matrícula somente será deferida para os alunos que estejam regulares em relação 
condições acadêmicas, de biblioteca e financeiras. 
§2° - A contratada poderá no caso do parágrafo acima emitir boleto bancário de cobrança nos meses 
renovação, sendo obrigação do contratante comparecer a Central de Atendimento ao Aluno para a celebraç 
de termo aditivo. 

5 - Matrícula em Regime Especial 
Cláusula lOa. - Na hipótese de matrícula em regime especial os valores cobrados serão equivalentes ao valor pleno 
curso pretendido. 
Parágrafo Único - O Aluno Especial poderá transformar a sua condição para Aluno Regular, desde que tenha cursa 
no mínimo duas disciplinas satisfatoriamente, concluído o nível médio e ter-se submetido a processo selet 
regularmente aplicado para o curso. O candidato aprovado no Processo Seletivo poderá fazer a sua matrícula 
módulos de complementação de estudos, em momento posterior ao da sua aprovação, condicionado, entretanto 
existência de vagas. 

6 - Da Prestação dos Serviços 
Cláusula 11 8 . - E de inteira responsabilidade da contratada, o planejamento e a prestação de serviços objeto 
presente, sem qualquer ingerência do contratante. 
Cláusula 121 - Q contratante, portador de necessidades especiais, deverá declarar por ocasião da matrícula, a 
condição física, sendo tal ato condição para estabelecer as responsabilidades da contratada face às determinaÇ 
legais. 
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Cláusula 131• - No caso de alteração do conteúdo de disciplinas, o contratante reprovado ou luckteito~90A( u! 
após reingresso por ausência temporária ou trancamento, está sujeito a cursar as adaptações e/ou deendê4c 
necessárias, obrigando-se ao seu pagamento financeiro na forma prevista pela contratada, benfbomo aoL1n$i 
de disponibilidade de disciplinas oferecidas ou não no módulo pela mesma, sendo tamém 	 a irtE responsabilidade eventual prolongamento do período estimado do curso. 	 (_-Cláusula 14a - o contratante desde logo, autoriza a utilização de sua imagem em campanhas institucionais realizac pela contratada. 
Cláusula 151 - o presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 1)pelo contratante: por desistên 
ou por transferência formal, que deverá ser informada pelo mesmo dentro das datas estabelecidas pela Instituição: 
pela contratada: por desligamento nos termos do Regimento Geral. 
§ 1 1 - Em qualquer das hipóteses, fica o contratante obrigado a pagar o correspondente à totalidade do (s) valor 
vencido (s) e débitos até a data da rescisão contratual, respeitando o disposto na cláusula 27a. 
Cláusula 16 1 - Ocorrendo alteração da legislação que implique em novos encargos tributários ou de qualq 
natureza, dos quais até então eram considerados imunes ou isentos, os valores dos períodos poderão ser alterados. 

7 - Certificados e Diplomas 
láusula 178 . - Após concluir satisfatoriamente a carga horária determinada para o módulo, e estando em dia com si 

obrigações acadêmicas, financeiras e em relação à biblioteca, o contratante poderá requerer o certificado 
qualificação profissional referente ao respectivo módulo. 
Parágrafo único - O contratante que se matricular em vários módulos de Complementação de Estudos, receb 
depois de cumpridos os requisitos do "caput", um certificado específico para cada módulo concluído, desde 
requeira expressamente junto a Central de Atendimento ao Aluno. 
Cláusula 181 - O contratante que concluir satisfatoriamente todos os requisitos do curso, nos termos da cláusula 1 
fará jus ao recebimento do diploma. 

8 - Convalidação de Conhecimentos Adquiridos 
Cláusula 19a - Ao contratante matriculado, é facultada a possibilidade de convalidar conhecimentos anteriormE 
adquiridos, ficando isento de cursar a(s) disciplina(s) cujo conteúdo seja formalmente convalidado, mediante proce 
de conva lidação e critérios definidos pela contratada. 
§ 

jO - O contratante interessado, deverá solicitar a dispensa junto a Central de Atendimento ao Aluno, no pr 
estipulado pelo Calendário Acadêmico, mediante o pagamento referente ao Exame de Proficiência. 
§ 2 0 - O contratante oriundo de outra Instituição de Ensino ou que já tenha formação acadêmica em nível supei 
deverá solicitar junto a Central de Atendimento ao Aluno, no prazo estipulado pelo Calendário Acadêmico, a anã 
curricular para deferimento de concessão de crédito. 

- Do Pagamento 
Cláusula 20a - Pelos serviços ora contratados, o contratante obriga-se a pagar, pontualmente até a data 
vencimento, à contratada ou a quem esta indicar, preservando o direito ao desconto de pontualidade, em mo 
corrente nacional, o valor fixado para cada curso ou módulo. 
Cláusula 21 8 . - O contratante é sabedor que, sendo um curso organizado por blocos ofertados em perío 
semestrais, o valor acertado neste contrato representa o montante total referente ao semestre contratado. 
Parágrafo único - O contratante que por algum motivo desistir do curso ora contratado, após o início das aulas, fi 
obrigado ao pagamento do valor integral do mês em curso, sem direito a restituição de qualquer valor pago. 
Cláusula 22a - Os valores da contraprestação, compreendem exclusivamente a prestação de serviços decorrentes 
carga horária constante do programa de ensino da disciplina. As demais atividades ou serviços serão cobrados à p 
com preço estabelecido pela contratada. 

http :/ 1 O. 1.1 .9/intranet/intranetuneb/sistemas/Sj stemadeContratos/NovosContratos/Contrato Graduacaoa.. 27/7



1 

Cláusula 23a - 
Somente será admitido e aceito o pagamento feito por meio de documento próprio emitido p Contratada não sendo admitido, como forma de pagamento qualquer outro meio a não ser nos locais e bancos por designados.	

rc} Parágrafo único - Em h ipótese alguma será admitido o pagamento mediante depósito bancárioiretamente na doi da contratada sem que tenha sido previamente autorizado 	 151%Cláusula 241, - 
Todos os débitos somente serão considerados quitados mediante a efetiva campe saçãç, 	 cheu que serão sempre recebidos em caráter "pró-solvendo"	 q	

- t § l a- 
Poderão ser conferidos descontos especiais para pagamento tempestivo. 

Após a data do vencimento . n incidirão sob nenhuma hipótese. 
§ 20 - 

O desconto eventualmente concedido não poderá ser acumulado sendo sempre e a qualquer título, aplicadc cada parcela. 
§ 30 - Para que o contratante 

adquira direito à concessão de desconto não previsto neste instrumento, deverá requei 
junto a Central de Atendimento ao Aluno, ficando desde já estabelecido que o mesmo só incidirá a partir da segun parcela, ou do mês subseqüente da solicitação. 
§ 4 0

 - Descontos de pontualidade seguem valores distintos e estipulados pela Instituição. 
lO - Do Preço 
Cláusula 25a• - 

Pelos Serviços mencionados na cláusula 1a, 
o contratante pagará pelo 2° semestre letivo 9

011, em Regime Parcial, o valor de R$ 2.214,00 (Dois mil e duzentos e quatorze reais), dividido em 6 parceh 
uais e sucessivas de R$ 369,00 (Trezentos e sessenta e nove reais), sendo a primeira no ato da matrícu 

(contratação) e as demais todo o dia 10 (dez) de cada mês. Este valor prevalecerá para o 2° semestre de 201 podendo ser ajustado de acordo com a legislação vigente. 
§1° - Para pagamento efetuado até o dia 05 (Cinco) de cada mês incidirá o desconto de pontualidade de 15 
(dez por cento) pagando o contratante 6 (Seis ) parcelas iguais e sucessivas no valor unitário de R$ 313,( 
(Trezentos e treze reais e sessenta e cinco centavos). 
§20 - Para pagamento efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês incidirá o desconto de pontualidade de 10 
(Cinco por cento) pagando o contratante 6 (Seis ) parcelas iguais e Sucessivas no valor unitário de R$ 332,1 (Trezentos e trinta e dois reais e dez centavos). 
§3 0 - O desconto de pontualidade do §1 0 NÃO INCIDIRA na primeira parcela de cada semestre. Cláusula 26a• - 

Aos pagamentos efetivados fora do prazo e modo previstos, incidirá multa de 2% (dois por cento), juros de mora 1% (um por cento) ao mês, pra rate die, além da correção monetária, em decorrência e na medida c 
atraso, devidamente calculada com base na variação do INPC, até o dia da efetivação do pagamento. Cláusula 271 - Ao contratante inadimplente não será permitida a contratação de quaisquer serv contratada para os períodos subseqüentes, iços prestados pe 
Parágrafo Unico - Ainadimplência por período superior a 90 dias configura o abandono do curso, não estand 
o aluno desobrigado do cumprimento das obrigações ora contratadas. Cláusula 281, - 

Pagamentos posteriores não implicarão em quitação de parcelas anteriormente devidas e nã liquidadas, 
usuIa 291, - o 

contratante que requerer o cancelamento da matrícula, antes do início das aulas, fará jus 
stituição dos valores pagos, com a dedução de taxa de despesas administrativas, no percentual de 80% (oitenta p cento) das quantias pagas. 

Requerido o cancelamento, após o inicio das aulas não fará jus à devolução da parcelas já pagas. 
Parágrafo Unico - 

Quando não houver a formação de turma para o curso no qual o candidato efetuou matricula, 
devolução será de 100% (cem por cento) do valor pago, desde que solicitado em requerimento próprio e tempo habi 
na Central de Atendimento ao Aluno. 
Cláusula 301, -	 não comparecimento do contratante aos atos escolares ora contratados não o exime d pagamento, tendo em vista a disponibilidade dos serviços oferecidos. 
Cláusula 311, - 

Em caso de inadimplência superior a 30 dias (trinta dias), a contratada poderá optai cumulativamente ou não: 
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a) pela emissão de duplicada de serviços, desde já autorizada, pelo valor da (s) parcela (s) vencida (s) e não paga 
acrescida (s) da multa e juros supra mencionados, além de custas e honorários advocatícios; 
b)pelo protesto de título executivo extrajudicial; 
c) pela cobrança extrajudicial ou judicial que poderá ser feita pela contratada ou por terceiros, a seu critério, deven o contratante arcar com todas as despesas que recaírem sobre o débito, além de honorários de cobrança desde lo 
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito em atraso. 
Cláusula 321• - 

A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas previstas no presente contrato, autoriz 
contratada a inscrever o nome do contratante no Cadastro de Proteção ao Crédito.

1 TtÀL 11 - Transferência entre Cursos, Turnos e Regimes	
itiR

 
Cláusula 33 1 - o aluno que requerer a transferência de um curso para outro, deverá ter os valor das ml/dc 
subseqüentes ajustados de acordo com o curso para o qual está solicitando a transferência.	 (J Cláusula 34a• - 

A solicitação da transferência deverá ser efetuada junto a Central de Atendimentcj-a p Ahjno, deffo 
prazo estipulado pelo Calendário Acadêmico, em formulário próprio da Instituição, e estará sujeita a análise 
deferimento. Em caso de deferimento, o aluno estará sujeito às normas acadêmicas e financeiras a partir da efetivaç 
da matrícula para o novo curso. 
§ 1 0 . - A transferência de curso, turno ou regime não credita valores anteriormente pagos aos cursos, turnos ou regirr 
de menor valor. 
§ 20. - Para cursos de maior valor as parcelas subseqüentes serão corrigidas de acordo com débito gerado p 
diferença entre o curso de menor valor. 

12 - Ausência Temporária 
Cláusula 35 ,1 - Ao contratante matriculado, em dia com as suas obrigações acadêmicas e financeiras, S 
facultada a possibilidade de solicitar ausência temporária. 

1° - Será permitida uma ausência máxima de 01 (um) mês por semestre, não sendo nesse caso garantid 
disponibilidade de disciplinas nos módulps subseqüentes, sendo seu retorno condicionado a existência 
vagas. 
§ 2° - A ausência temporária será concedida apenas àqueles alunos que tiverem concluído 05 (cinco) blocos 
disciplinas. 
§ 3° - Não será concedida ausência temporária no último bloco do semestre. 
§ 4 0 - O contratante ausente, por qualquer motivo, e em qualquer caso, deverá obedecer ao tempo máximo 
integralização previsto no projeto pedagógico do curso. 
§ 5 0 - A solicitação para ausência temporária deverá ser feita em formulário próprio da Instituição, junto a Central 
Atendimento ao Aluno, de acordo com o calendário acadêmico. 

13- Abandono 
Cláusula 36a - Considera-se abandono de curso a não renovação de matrícula, sendo causa para o cancelamento 
seu vínculo acadêmico, pela instituição, constituindo-se o contratante em mora. 

14 - Cancelamento de Matrícula 
Cláusula 37 1 • - o cancelamento de matrícula é ato formal de desistência do aluno que implica na ruptura do vínc 
com a Instituição e com o término de sua obrigação contratual relativa ao pagamento das parcelas vincendas, dever 
estar absolutamente em dia com suas obrigações financeiras, até o mês da rescisão, inclusive. 

15 - Trancamento 
Cláusula 38 8 . - O trancamento, deve ser efetuado dentro do prazo estipulado pela Instituição, e se consubstancia 
afastamento do aluno por período de seis meses consecutivos até vinte e quatro meses. 

1., 
. ....	 1 
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CONTRATANTE 

Testemunhas

Prof. a ElIina de Campos 
UNIÃO EDUCACIONAL DE BRASÍLIA 

Contrato UNEB
Pá na 6 § 1. —O trancamento somente poderá ser, concedido a partir de 05 (cinco) blocos cursados. § 30• - 

No retorno do trancamento, o aluno poderá ser incluído em organização curricular diferente da original, poder) 
inclusive, ter que se submeter ao curso de disciplinas de adaptação para sua adequação ao currículo vigente. 
E por estarem, assim, justos e acertados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
presença de duas testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos legais. 

Brasília, Quarta-feira, 27 de julho de 2011.
tL SF'M'3R ELOJL 
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Júlio Mustafá - Diretor

ís ~oA endirT^'(Ao Aluno 

,ontc JKodrquc LNwt 
CntmI (lo AlendiiientoAcclémICo 

UNI3 í'lat. 't6:

Marcelino Federal Hermida Neto - 
Diretor Administrativo
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Recursos Humanos 

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLI  OEDUCAÇÃO	 14 
 

EU	 CPFN0O11 
nome completo) 

funcionário (a) da Secretaria 	 p-.c&__-'	 __________ aprovado (a) no 

Curso de	 (	
c/emestral / anual), 

pela Faculdade	 Ct9	 L' 	 , venho solicitar o Auxílio (J 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cIiisulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matricula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de Jesistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, infarrro: 

Valor da Matrícula: R$ Ç0 SK) 01 —Vencimento c-'/ 1c'2-O  

Valor da Mensalidade: R$	 R , Vencimento .-Oj o] /	 iC) 1

Valor da Mensalidade com desconto: R$	 O	 paga até c 2	 2c.'2—j c2	 L_J 

Dados da Cta. Corrente: Banco______ 	 no Banco	 Ana-..ni '"___________ 
- 

..onta Corrente:	 J	 -

São PjQ	 ' de	 >"&	 de 2012. 

Autorizo:

Funcionário 

Secretario de Finanças 
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Termo de Concessão - AUXILIO A EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacionil do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01;2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo comileto do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo ce Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denomin do Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

Ç^^^ 
SÃO PAULO 

Núcleo Administrativo - i. 
Rua Silveira Martins, 132-Centro - CEP;01019-000 - São Paulo SP - Brasil 

Te!:(+551 1) 3243.1323 - E-mail: gcrcmias.santos@ptorg.br - Borne Page: ht://www.pt .orgbr
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, cc nipromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização co Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3 0 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente í regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro cor-, i a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitaçã. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrto, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

S Ã O PAULO 
Núcleo Adniinisfrajiv(, - í. 11. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-)Ç0 - São Paulo SP - Brasil 
Tel.:(+551 1)3243.1323 - E-mail: geremias.santospt.org.hr  Hoine Page: http://wwwpt.org.br
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27- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, idertificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Naciona de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por c(nto) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cusos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de PesoaI. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correpondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio finaneiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular uliIizaão da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAUL( 
Núcleo Administrativo - R.f 1. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
TcI.:(±55 II) 3243.1323 - E-mail: gcremias.santospt.org.1r - Borne l'agc: http://www.pt.org.hr
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos me;rnos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extint. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educaão, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só oderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o a:jxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão co Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao cuxilio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, con antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeift será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direitc de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Delartamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de apli::ação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:010 9-000 - São Paul.D SP - Brasil 
Tel.:(±551 1) 3243.1323 - E-mail: geremias.santospt.org .r - Home Page: http://www.pt.org.br
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrurnerlt r), não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com eicargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, .i qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados r ecessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e 1 icondicíonal concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo--se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição coistante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Direterio Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1 % ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, pa fla dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 23 de Novembro de 2012. 

Nome. Pamela Piologo	
- BENEFICIÁRIO	 DIRETÓRIO NACIONAL 

	

SÃO PAULO	 5 
Núcleo Administrativo - R.11. 
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Anátia Franco
Av. Regente Feijó, 1295 

03342 000 São Paulo SP
T F 5511 2672 6200 

,Universidade 

2ẐCruzeiro do Sul liberdade
R. Galvão Bueno, 868 

01506 000 São Pauto SP 
T E 55 11 3385 3000 

São Miguel 
Av. Dr. Ussiet Cinto, 225 

08060 070 São Paulo SP 
T F 5 3Tff.1jLEJTC1Li 

1  

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que 

PAMELA PIOLOGO, RG n.° 48.037.344-91SP, RGM n.° 131276-6, 

foi aluna regularmente matriculada nesta Universidade, mantida pela 

Cruzeiro do Sul Educacional S/A, Campus Anália Franco, sob o 
CNPJ n.° 62.984.09110002-85, no segundo semestre letivo de 2017, 

no 100 semestre do curso de ARQUITETURA E URBANISMO 
(BACHARELADO),

Declaro, ainda, que o referido curso 

teve renovação do reconhecimento pelo Ministério da Educação 

(MEC) por meio da Portaria Ministerial" rj .° 286, de 21 de dezembro 

de 2012, conforme publicação no Diário Oficial da União n.° 249, de 

27 de dezembro de 2012, Seção 1, P. 13-83. 

Declaro, também, que o curso foi 

selecionado pelo MEC para o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) no ano letivo de 2014, sendo avaliado de 1 

(um) a 5 (cinco), obtendo conceito 1 (um), e Conceito Preliminar 

Curso (CPC) 2 (dois).

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. 

Ceuie° do

Frofa Ms. Luzia Aparecida Mello Cafardo 
Sec/(elária de Controle e Registros Acadêmicos 

Recredenciada pela Portaria Ministerial n°644, de 18/05/2012, de D.O.U. 2110512012.
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MODELO

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

EM CURSOS DE GRADUAÇÃO 

O presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
destina-se a reger os direitos e obrigações da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., 
entidade mantenedora da Universidade Cruzeiro do Sul, com matriz sediada à Rua 
Cesário Galena, n.° 4321448, Tatuapé, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
6298409110001-02, neste ato representada por seu Diretor, doravante denominada 
CONTRATADA, na qualidade de prestadora dos serviços educacionais contratados e do 
ALUNO ou de seu responsável legal, qualificado no Requerimento de Matrícula e/ou, 
pelos dados cadastrais renovados no site se veterano, parte integrante do presente 
CONTRATO, doravante denominado CONTRATANTE, CONTRATANTE E 
CONTRATADA quando mencionados em conjunto, compõem as PARTES do present 
CONTRATO, estando este devidamente registrado no Oficial de Registro de lítutos Q.. 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, soba n° 
ATOS LEGAIS CONSTITUTIVOS

i.l l 
A Universidade Cruzeiro do Sul foi credenciada pela Portaria MEC n.° 893, de 256.1 993, 
para a oferta de cursos de graduação. 

Todos os Atos, Resoluções, Decretos e Portarias de autorização e/ou reconhecimento do 
cursos estão inseridos no Edital do Processo Seletivo, que se encontra disponível:ar» 
consulta no site www,cruzeirodosul edu br e na Secretaria Geral da Universidade.	 CO 

DO OBJETO 0000NTRATO 

CLÁUSULA 1 - O presente CONTRATO de Prestação de Serviços Educacionais 
concerne à prestação dos serviços educacionais consubstanciados na oferta de ensino 
superior, fazendo-o nos precisos termos da legislação e das diretrizes educacionais 
vigentes: 

a) Artigos 50, inciso li; 206, 207 e 209, da Constituição Federal de 1988; 
b) Artigos 104, 185, 407, 421, 422, 427,4760594 do Código Civil Brasileiro; 
o)	 Artigo 20, da Lei n.° 5.474, de 1807.1968; 
d)	 Artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil; 	 -i 

Reconhecida pela Portaria MlnistrlaI n° 644, D,OU, 21/05/2012
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e) Lei n° 9.394, de 20.12.1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB);

f) Lei n.° 8.078, de 11.09.1990 (Código de Defesa do Consumidor -CDC); 

g) Lei n.° 8137, de 27.12.1990 e Lei n. I 8.884, de 11.06.1994; 

h) Lei n.° 9.870, de 23.11.1999 (alterada pela Medida Provisória n.° 2.173-24, de 
23.08.2001); 

i) Portaria ri. 0 4.059 de 10,12.2004, autoriza a inclusão de disciplinas não 
presenciais; 

j) Decreto ri.° 5.773, de 09.05.2006, alterado pelo Decreto n.° 5.840 de 13.07.2006; 

k) Decreto n°6.303, de 12.12.2007 

1)	 Portaria Normativa MEC ri.° 40, de 12.12.2007, modificada pela Portaria ri.° 23, de 
01.12,2010e;	 . 

m)	 Regimento Geral, Edital de Processo Seletivo, Regulamento de Bolsas, Marikialo 
Aluno e demais Atos Normativos editados pelos órgãos competentes da CONTRATADA 
CLÁUSULA 2 - O(A) CONTRATANTE declara ciência de que a CONTRATÃDA 
mantida por urna PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, cujo funcionamento efaz 
dentro dos critérios definidos no artigo 209 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA 3 - Pelo presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a ministrar eno c' 
em nível de graduação, por meio de aulas e outras atividades educacionais, 	 s 
modalidades presencial, semipresencial ou à distância, via internet e/ou intranet, conforue 
o caso e a seu critério, devendo o Projeto Pedagógico do Curso, os Planos de Ensino das 
Disciplinas e o Calendário Geral da CONTRATADA estar em conformidade corri "o 
disposto na legislação em vigor o com o Projeto Pedagógico Institucional. 
Parágrafo V. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA e serão estabelecidos a 
seu exclusivo critério o planejamento e a prestação dos serviços educacionais no que se 
refere ao Calendário Geral da instituição, fixação de matriz curricular, planos de ensino, 
designação e substituição de equipe docente, orientação didáticopedagógica e 
educacional, avaliação de rendimento escolar do aluno, além de outras providências que a 
atividade docente exigir, obedecendo a seu exclusivo critério, observada a legislação 
vigente sem qualquer ingerência do(a) CONTRATANTE. 
Parágrafo 2 0. A CONTRATADA poderá promover alterações de turmas, em 
agrupamentos de classes em horários de aulas, bem como tomar outras medidas 

2 
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que, por razões de ordem administrativa eFou pedagógica, se fizerem necessárias, a 
seu critério, desde que preservadas as disposições legais pertinentes. 
Parágrafo 31. Todas as informações pertinentes à Matriz Curricular dos Cursos, Corpo 
Docente, Manual do Aluno, Regulamento de Matricula, aplicáveis ao semestre letivo 
vigente, encontram-se à disposição no endereço eletrônico wwwcruzeirodosuLedubr na 
área do aluno, nas Centrais de Atendimento ao Aluno (CAAs) e na Biblioteca, 
Parágrafo 40, 

Os períodos de aula são matutino, vespertino e noturno, com aulas 
ministradas de acordo com horários próprios de cada curso (de segunda a sexta-feira ou 
de segunda-feira a sábado), disponibilizados aos alunos ingressantes antes do início rias 
aulas e, para os veteranos, no ato da matrícula, pelo site, de acordo com critérios 
definidos exclusivamente pela CONTRATADA. 
Pa rág rafo W. As datas da Prova Regimental Integralizada (PRI) e de sua Substitutiva, 
bem como as atividades presenciais obrigatórias das disciplinas oníine serão definidas em 
calendário previamente divulgado, podendo ocorrer, inclusive, aos sábados. 
Parágrafo 6 0 . O acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é restrito aos alunos 
que estiverem com seu vinculo contratual plenamente vigente e será realizado, pq rnjd 
do login e senha fornecidos pela CONTRATADA, que deverão ser mantidõs eni 
sigilo, uma vez que todos os atos promovidos por meio deste acesso serãoe inteira res ponsabilidade do(a) CONTRATANTE 
Parágrafo 7°. Para efeitos do disposto nesta Cláusula serão açambarcados pelo 
CONTRATO os endereços abaixo e seus anexos: 	 )••}•r 
a)Campus São Miguel - Av, Dr, lissiel Cirilo n. ' 225 CNPJ 62.984.09110001-02;	 - 
b)Campus Analia Franco —Av Regente Feijo n° 1295, CNPJ 52,984-091J0002-85,.:.,'' 
C) Campus Liberdade Rua Galvão Bueno, n° 868, CNPJ 62984.0941000366 d, 
d) Campus Pinheiros - Rua Butanti, n.° 285, CNPJ 62.984.091-0004.47. 
Parágrafo 81. Caberá às CAAs o atendimento aos alunos quanto a solicitações de 
documentos e entrada de processos, e, às Coordenações as orientações acadêmicas 
Parágrafo 90, 

Os valores e condições de pagamento do curso escolhido pelo(a) 
C ONTRANTANTE e indicados no Requerimento de Matrícula encontram-se no Anexo de 
Preços e fazem parte integrante deste CONTRATO. 

Parágrafo 10°. O aluno que mudar de carnpus, curso, turno ou de série, por 
aproveitamento de estudos, ficará sujeito às condições de oferta especificamente 
aplicáveis ao campus, curso, turno ou série para o qual se transferir, principalmente no 

3 
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que concerne a valores, Calendário Geral, procedimentos de aplicação de provas e 
demais previsões acadêmicas e administrativas, as quais serão oponíveis a partir do 
momento da efetivação da transferência, 
Paragrafo 11°. Havendo diferença de valores, esta será compensada nas parcelas 
vincendas. 
Parágrafo 12 0 . A Matriz Curricular do curso permanecerá a mesma até o final de sua 
oferta, exceto em caso de retorno de trancamento ou de desistência, bem como de 
alterações aprovadas pelos órgãos Colegiados ou decorrentes de alterações promovidas 
pelo Ministério da Educação nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso contratado. 
CLÁUSULA 4 - Nos termos da legislação vigente, do Estatuto, do Regimento Geral, do 
Edital de Processo Seletivo, do Regulamento de Bolsas, do Manual do Aluno, do Projeto 
Pedagógico do Curso contratado, e demais atos normativos editados pelos órgãos 
competentes da CONTRATADA o(a) CONTRATANTE deverá: (i) ter, NO MINIMO, 75% 
(setenta e cinco por cento) de participação nas atividades previstas de CADA 
DISCIPLINAJUNIDADE CURRICULAR DO CURSO; (ii) atingir 100% (cem por-cento) da 
carga horária do estágio curricular obrigatório supervisionado prevista na matriz dTJrflcuI& 
do Curso contratado e ainda, (iii) a'cançar a nota ou conceito necessários 4rn cada 
dlsclpljnafunidade curricu lar oferecida, para que obtenha a condição de aprovado 
CLÁUSULA 6 - A CONTRATADA RESERVA-SE O DIREITO DE NÃO OFERÉCERï 
CURSO SE NÃO HOUVER A QUANTIDADE MÍNIMA DE ALUNOS COM MATRICULAS 
CONFIRMADAS PREVISTA NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO, ATE O INICIO 
DAS AULAS, SEGUNDO CRITÉRIOS PROPRIOS	 , 
Parágrafo 10 Para efeitos do disposto no presente CONTRATO são consideídaÇ1 
matrículas confirmadas aquelas em que se deu a efetiva aceitação dos docLniênto 	 á escolares do candidato, pela CONTRATADA e a consequente quitação da 11 parcela d semestraiidade escolar, 

Parágrafo 20 . Na hipótese prevista nesta CJusula, o(a) CONTRATANTE poderá optar: 
(i) pela sua manutenção no mesmo campus ministrado em outro turno ou; 
(ii) pela sua manutenção no mesmo curso ministrado em outro campus, desde que 
haja disponibilidade de vagas ou; 
(iii) por outro curso, exceto aqueles oferecidos na forma gratuita, no mesmo campus, 
desde que haja disponibilidade de vagas ou; 
(iv) pela devolução das quantias pagas, nada mais podendo ser exigido por conta deste fato	

/ 
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CLÁUSULA 6 - No caso de no decorrer do curso, não haver número mínimo de 30 (trinta) 
alunos para formação de tum-ia, a CONTRATADA poderá, a seu livre critério, desativar o 
turno, obrigando-se nesse caso a reaiocar o(a) CONTRATANTE para outro turno ou 
campus conforme disponibilidade, à escolha deste. Havendo diferença entre os valores 
praticados ou benefícios entre o atual e no novo, prevalecerá o valor da semestralidade 
mais favorável ao(ã) CONTRATANTE, a partir do mês em que a transferência se efetivar 
e até o término do curso. 

Parágrafo 1°. Caso haja qualquer impedimento legal ou administrativo para o 
funcionamento do curso, a CONTRATADA devolverá integralmente as quantias 
pagas pelo(a) CONTRATANTE dentro de 7 (sete) dias contados da verificação da 
situação impeditiva nos termos do que determina o Código de Defesa do 
Consumidor. 

Parágrafo 20 . Na hipótese prevista no item iv da Cláusula 5 e do Parágrafo 10 desta 
Cláusula, a CONTRATADA imediatamente notificará o(a) CONTRATANTE para que este 
indique uma conta corrente para depósito dos valores a serem devolvidos, nada mais 
tendo a reclamar. 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

CLÁUSULA 7 - O presente CONTRATO entra em vigor no 21 semestre do ano,letiVo 
2017	 e	 terá	 vigência	 de	 1	 Jul 
à dezembro caso a matricula ocorra no primeiro semestre, ou de julho a dezembro 
matrícula ocorrer no segundo semestre do ano calendário. Será tomada como base a 
assinatura do Requerimento de Matricula e o penedo nele indicado quando se tratar d 
ingressante ou a formalização, pela internet da renovação do vinculo no caso 
veterano O presente CONTRATO podara ser renovado para o semestre subseqiier 
desde que não haja alterações nas previsões nele contidas e que sejam atendidas, èlo(81 ;:. 
CONTRATANTE, as condições necessárias para a renovação da matrícula, nos trs , 
Cláusula 26 do presente CONTRATO. 

DO VALOR DA SEMESTRALIDADE E DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA 8 - Os valores das semestralidades para os diferentes cursos e semestres, 
apresentados no Anexo de Preços, são apurados nos termos do Decreto n.° 3.274, de 
6.12,1999, divulgados semestralmente, compondo o presente CONTRATO. Este Anexo e 
os demais termos contidos neste CONTRATO são aprovados pelo Conselho Universitário 
(CONSU) da CONTRATADA 
Parágrafo 1°. Como contraprestação pelos serviços prestados, o(a) CONTRATANTE 
responsabiliza-se pelo pagamento da semestralidade, cujas formas e valores estarão 

Reconhedda pela PDrtarla Ministerial n° 54, 0,0.1J. 21/0512012
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fixados no Anexo de Preços' que será divulgado a cada semestre letivo, constituindo 
parte integrante do presente Contrato. 
Parágrafo 21. Os valores previstos no Anexo de Preços incluem apenas a prestação dos 
serviços decorrentes da carga horária constante da Matriz Curricular, não contemplando 
os seguintes serviços, os quais serão cobrados à pai-te pela CONTRATADA, nos termos 
do Comunicado de Preços afixado ria Secretaria: 
a) serviços especiais de dependência, reforço ou recuperação; 
b) adaptação; 

C)	 cursos paralelos ou extras; 
d) provas especiais, substitutivas e segundas chamadas; 
e) reavaliações; 
f) taxas decorrentes de declarações, atestados e histórico escolar, conforme previsto 
rio Manual do Aluno; 
g) segunda via da carteira de identificação estudantil ou quaisquer outros expedientes 
administrativos 

h) segunda via de diploma e certificados de conclusão de curso 
i) transporte escolar, estacionamento alimentação e uniformes, opcionai de ip, 
facultativo e material didático de uso individual ou coletivo e obrigatório, incluirkYà 
apostilas 

j) seguros, 
k) emolumentos de serviços cartorários e de correios se necessários,; 
1)	 despesas com provedores de acesso equipamentos compatíveis a AVA 
quaisquer outras que sejam necessárias para o(a) CONTRATANTE ter acseo a informações ou às atividades didát ico-pedagógicas fora da Universidade; 
m) ingressos, taxas e ser-viços de locomoção, transporte, hospedagem e outros, 
assemelhados decorrentes de visitas, passeies, eventos e outras atividades extraclasse, 
ainda que constantes do planejamento didático-pedagógico do curso; 
n) outros produtos ou serviços opcionais ou de uso facultativo oferecidos ao aluno. 
Parágrafo 3°. Os valores dos cursos sofrerão reajustes anuais, nos termos do que faculta 
a Lei n.° 9.870, de 23.11.1999, respejtandoso a periodicidade mínima de 12 (doze) 
meses, Ingressantes do primeiro semestre do ano calendário têm reajuste em janeirb, e 
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ingressantes rio segundo semestre do ano calendário têm reajuste em julho, pelo mesmo 
índice. 

Parágrafo 4°. Na hipótese de, excepcionalmente o(a) CONTRATANTE efetivar sua 
matrícula inicial fora do Calendário Geral, estará obrigado a cumprir o pagamento integral 
do valor da semestralidade conforme o estabelecido no Anexo do Preços. 
Parágrafo 51. Os ingressantes via Processo Seletivo que efetuarem matrícula antes 
da divulgação de valores para o próximo ano calendário, terão o valor da matrícula 
baseado na tabela de preços vigente à época da matrícula. Quando os valores para 
o ano calendário forem divulgados, a diferença entre os valores pagos e os novos 
valores será diluída nas parcelas a vencer. 

Parágrafo W. Os valores a serem praticados para o semestre subsequente serão 
divulgados cern prazo não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de 
encerramento para realização das matrículas, nos termos do que dispõe o art. 2°, da 
Lei n.° 9.870, de 23.1 1.1 999. 
Parágrafo 71 . Ao matricular-se em disciplinas compartilhadas por diferentes cursos, 
independentemente de onde as curso (campus, curso, sala, semestre etc.), o iafo.r 
definido pelo valor do curso/ grade do(a) CONTRATANTE. 
CLAUSULA 9 - A 1a parcela da semestralidacje (matricula) terá seu vencimento em data 
fixada pja CONTRATADA, e as demais parcelas terão seus vencimentos até o 70 

dos meses subsequentes, conforme disposto no Anexo de Preços. Em caso de alteração 
na data de matrícula, esse prazo poderá sofrer alterações, também seguindo o dis6sto ,. 
no Anexo de Preços.	

1 

Parágrafo 1°. Eventuais descontos e benefícios que a CONTRATADA, no exercici; de 
sua liberalidade financeira, optar por conceder, serão previstos em Regulamento próprid. 

ix 

Parágrafo 2°, A CONTRATADA poderá conceder, durante a vigência do phte 
CONTRATO a título de estímulo à adimplência, desconto sobre o valor de cada^_'^á7r1cela 
da semestralidade desde que paga até o último dia útil do mês anterior ao vencimento da 
parcela. 

Parágrafo 3' A política de descontos sobre o valor das mensalidades estabelecida no 
Parágrafo 1° bem como quaisquer outros programas de estímulo à adimplência ou para 
pagamento antecipado de mensalidades que vierem a ser criados poderão ser revistas ou 
descontinuados a critério da CONTRATADA, mediante prévia comunicação ao(à) CONTRATANTE vigorando a partir do próximo semestre a ser cursado.

7 
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Parágrafo 40• Todo e qualquer desconto ou beneficio concedido pela CONTRATADA 
ao(a) CONTRATANTE terá VIGÊNCIA TÃO SOMENTE DURANTE O SEMESTRE EM 
CURSO, SENDO QUE A RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA NÃO REPRESENTARÁ A 
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PARA OS SEMESTRES SUBSEQUENTES. 
Parágrafo 50. Todo o qualquer benefício concedido a não ser os de estímulo à 
adimplência, se houver, não incidirá sobre disciplinas cursadas mais de uma vez 
por reprovação por falta, nota ou conceito (DEPENDÊNCIAS). 
Parágrafo 60. Os benefícios concedidos por Programas Governamentais incidirão 
sobre dependências somente dentro dos limites previstos no Regulamento de cada 
Programa. 

Paragrafo 70. Não serão concedidas bolsas ou descontos sobre mensalidades quitadas, 
bem como reembolso equivalente dos respectivos valores. 
CLÁUSULA 10 - O(A) CONTRATANTE contemplado com financiamento ou bolsas de 
estudos concedidos por instituições públicas ou privadas responderá pela integraldade do 
valor da semestral idade no caso de haver: 

a. inadimplência da instituição concedente; 
b. exclusão do(a) CONTRATANTE da bolsa ou do financiamento, Í peI 
instituição concedente; 
C.	 não renovação da bolsa ou da financiamento, pela instituição concedent4 
d.	 cancelamento do Convênio ou desligamento da instituição conveniada. 

Parágrafo 1 0 . O benefício previsto no caput somente será conferido ao(â) 
CONTRATANTE a partir da data da emissão do Termo de Concessão de Bolsa, 
havendo caráter retroativo para tal concessão. 
Parágrafo 20. Fica ainda estabelecido que: 
a) qualquer desconto eventualmente concedido ás prestações incidirá sobre as parcelas 
vincendas, não possuindo caráter retroativo, bem coma estará condicionado â 
manutenção da condição originária do desconto; 
b) sendo-lhe conferido mais de um desconto ou benefício, com exceção dos Programas 
de Monitoria e Iniciação Científica, quando oferecidos, o aluno deverá optar por um deles; 
C) todo e qualquer desconto ou benefício concedido tem validade apenas e tão somente 
para o semestre da efetiva concessão, não se caracterizando o direito adquirido p2rà os 
semestres seguintes;

8 
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d) toda e qualquer modalidade de desconto ou abatimento, concedidos em razão do 
"Sistema de Cobrança por Disciplina", incidirá somente sobre as parcelas vincendas. 
e) os benefícios não se aplicam às disciplinas cursadas em regime de dependência, 
exceção feita aos descontos financeiros de antecipação e casos previstos em 
regulamentos próprios; 
f) o aluno que sofrer qualquer sanção disciplinar perderá qualquer beneficio concedido, 
exceto aquele decorrente de antecipação financeira; 
g) em relação aos programas governamentais que possuem regras próprias a 
CONTRATADA atende á normatízação especifica para concessão, matrícula, manutenção 
e eventual perda do beneficio. 
h) compete ao (à) CONTRATANTE arcar com eventual diferença/saldo entre o valor 
aprovado a título de financiamento no âmbito dos programas governamentais e o valor 
total do encargo educacional praticado pela CONTRATADA cujo valor remanescente deverá ser coberto pelo(a) CONTRATANTE, mediante a utilização de recursos próprios; e 
1) é de integral e exclusiva responsabilidade do(a) CONTRATANTE a inscrição e preenchimento de seus dados pessoais, da CONTRATADA, do financiamento a ser 
contratado, do valor da semestral dade/mensajidade e do curso eleito nos ttrna 
eletrônicos dos programas governamentais, competindo ao(á) CONTRATANTE aar.conT: 
eventual prejuízo financeiro e/ou acadêmico decorrente de erro, falha ou incorreçõe no 
preenchimento	

1 

CLÁUSULA 11 No caso de os pagamentos serem realizados após o 70 dia útil decada 
mês, conforme previsto na Cláusula 9, incidirão sobre o valor da paróela dfr 
semestralidade: 2% (dois por cento) de multa, e de correção monetária de acordo.cor 
variação acumulada do 1GP-M/FGV e juros mensais na ordem de 1% (um por, ctto) 
restando claro, desde logo, que a quitação de parcela referente ao mês em vigêncranã 
resulta na presunção de que as parcelas dos meses anteriores estejam pagas. 	 La... 
Parágrafo 1°. Se extinto o IGP-M/FGV adotar-se-á, para corrigir a expressão monetária das parcelas, o INPC/IBGE ou o IPC/FJPE ou, na falta destes, o índice que o governo 
adotar para corrigir seus créditos. 
Parágrafo 2 0. APÓS O 70 DIA ÚTIL, FICA O(A) CONTRATANTE INAD1MPLENTE E 
OBRIGADO A PAGAR O VALOR DA PARCELA DO MÊS, ALÉM DE OUTROS DÉBITOS 
EVENTUALMENTE EXISTENTES, CORRIGIDOS NA FORMA DA CLÁUSULA -ii, 
respeitando-se o disposto na CLÁUSULA 26 nos casos de trancamento. 
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Parágrafo 30 . EM CASO DE INADIMPLNCIA, o(a) CONTRATANTE perderá o desconto 
de antecipação previsto no parágrafo 2° da Cláusula 9 que, POR LIBERALIDADE, a CONTRATADA lhe tenha concedido anteriormente arcando com o valor total da parcela da semestralidade, corrigido nos termos da Cláusula 11. 

CLÁUSULA 12 - Em caso de inadimpfêncja contratual o(a) CONTRATADA poderá, isolada ou cumulativamente tomar as seguintes medidas: 
a) ENVIO DE EMAIL, CORRESPONDÊNCIA E/OU CONTATO TELEFÔNICO COM 
O(A) CONTRATANTE PARA INFORMAÇÃO DE DÉBITO E OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO; 
b) ENVIO DA COBRANÇA PARA ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS; 
C) ENVIO E CONSEQUENTE INCLUSÃO DO NOME DO(A) CONTRATANTE NO 
SCPC (SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CREDITO) OU SERASA APÓS 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO; 
d)	 EXECUÇÃO JUDICIAL DESTE CONTRATO, 
Parágrafo 1°. O(A) CONTRATANTE arcará com todos os gastos a que der causa em 
virtude de sua inadimpiêncía. Em caso de envio para escritório de cobrança especializado, 
haverá o acréscimo de despesas de cobrança na esfera Administrativa (extrajudi1à 
razão de 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado. Caso o débito vá páta 
cobrança judicial, incidirão honorários advocaticios nos termos do definido em sede de 
sentença, além das competentes custas judiciais. 

Parágrafo 2°. Nos termos do que preceitua o art. 51, inciso XII, do Código de Defeao 
Consumidor, ao(à) CONTRATANTE é assegurado o direito de regresso das despess 
decorrentes de discussão judicial ou extrajucfleial que, em virtude de descumprimento pa 
CONTRATADA das previsões definidas por meio do presente CONTRATO, sa necessário realizar, 

Parágrafo Y. Considera-se inadimplente o(a) CONTRATANTE que atrasaro 
pagamento de qualquer parcela da somestra1jcj. 
Parágrafo 4°. A NÃO PARTICIPAÇÃO E/OU COMPARECIMENTO DO (A) 
CONTRATANTE NAS ATIVIDADES 

DIDÁTI CO ..PEDAGÕGICAS PREVISTAS NO PRESENTE CONTRATO NÃO o EXIME DO PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO À 
PARCELA DA SEMESTRALIDADE VINCENDA OU VENCIDA, TENDO EM VISTA A 
DI SPONIBIL1ZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATADA. 

CLÁUSULA 13 -. O boleto da primeira parcela bem como os bofetos das demais 
mensalidades do semestre estarão disponíveis na área do aluno no menu 
FINANCEIRO/BOLETO em até 10 (dez) dias úteis, computados da data da realizaçáo da 
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matrícula, e dos demais semestres serão gerados após a efetivação da REMATRÍCULA 
ON-LINE e disponibilizados no menu financeiro / BOLETO BANCÁRIO disposto na área do aluno. 

Parágrafo 1°. O pagamento do aludido boleto bancário deverá ser efetuado em 
lências bancárias, conforme instruçs nele contidas. Fica sob responsabilidade do(a) CONTRATANTE a comprovação de pagamentos feitos via Internet, em caixas 

eletrônicos em lotéricas e outros estabelecimentos caso ocorram divergências no 
pagamento. 
Parágrafo 20. A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ, PARA TODO E 
QUALQUER EFEITO, POR DEPÓSITOS EFETIVADOS EM SUA CONTA CORRENTE A 
TÍTULO DE PAGAMENTO DE PARCELA DA 

SEMESTRALIDADE OU DE CONFISSÃO 
DE DÍVIDA, BEM COMO POR QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGAMENTO QUE NÃO 
A PREVISTA NESTE CONTRATO, 

CLÁUSULA 14 - Caso o(a) CONTRATANTE não receba o boleto no endereço 
indicado, até 5 (cinco) dias antes do vencimento, e não lhe seja possível acessá-lo 
na área restrita do aluno, na página eletrônica da CONTRATADA, será de 
responsabilidade do(a) CONTRATANTE dirigir-se ao Departamento de Cobrança da 
CONTRATADA ou nas CAAs, para solicitar a segunda via. 
Parágrafo l A perda, extravio ou falta de acesso ao boleto de pagamento 

n? u iraz citado não eximem o(a) CONTRATANTE de sua obrigação para com a CONTRATADA,, nem das penalidades previstas neste CONTRATO em decorrência da mora 
P HV arágrafo 2°. É de responsabilidade do(a) CONTRATANTE comunicar à 
CONTRATADA por meio de processo junto a CAA e de apresentação de dopument# 
original e de copia quando for o caso quaisquer alterações que venham a ocorrer seus dados na yáência deste CONTRATO inclusive, mas não se limitando, naigu) 	 (.: concerne ao endereço ara o ual serão enviadas as correspondências e a' ende reço eletrô !co emai»do1a CONTRATANTE no prazo máximo de 30 dia, .	 O' 
Parágrafo Y. Todas as correspondências e documentos que forem relacionados à 
cobrança de mensalidades ou de atos acadêmicos serão encaminhados ao endereço 
residencial cujo fornecimento e atualização é de 

responsabilidade do(a) CONTRATANTE. 
CLÁUSULA 15 - O(A) CONTRATANTE poderá, a critério da CONTRATADA e nos termos 
de sou Regimento Geral, obter dispensa de disciplinas, observando as datas estipuladas 
no Calendário Geral para realização do requerimento, 
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Parágrafo 1°. O valor indicado no Anexo de Preços refere-se aos alunos que cursam o 
programa em sua integralidade. Para alunos que cursam disciplinas isoladas 
(dependências e/ou adaptações), o cálculo é realizado da seguinte forma: 
a) divide-se o valor da sernestralidade da série (constante do Anexo de Preços) da 
respectiva disciplina pelo número total de horas da mesma série (da Matriz Curricular e 
tabela de preços no qual o aluno iniciou seus estudos); 
b)multiplica-se pelo número de horas da disciplina em dependência e/ou adaptações; 
c)somam-se os valores de todas as disciplinas; e 
d)divide-se o resultado pelo número de parcelas a pagar. 
Parágrafo 20. Para o cálculo, em caso de semestre em que haja Estágio e/ou TCC, as 
disciplinas deverão ser consideradas pelo número de horas de orientação. 
Parágrafo 31. No deferimento de dispensa de disciplinas já cursadas em outras ou nesta 
Instituição, o abatimento na mensalidade do mês será concedido caso a solicitação tenha 
sido protocolada até o 70 dia útil. Após esta data, o abatimento será concedido somente a 
partir da próxima parcela. 
DA MATRÍCULA 

CLAUSULA 16 - A formllzação do ato de matricula da-se pela assintur do 
Requerimento de Matrícula PRESENCIALMENTE quando se tratar de 1NGRESANTE• 
ou, pela CONFIRMAÇÃO via internet, no caso de VETERANO. 
Parágrafo 1 1. Integram este CONTRATO o Requerimento de Matrícula, o Ëdital do 
Processo Seletivo, o Manual do Candidato, os Regulamentos de Bolsas do Processo 
Seletivo e o Manual do Aluno disponíveis no site www.cruzeirodosul.edu.br .  
Parágrafo 20. O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA SEMESTRALIDAtE 
IMPRESCINDÍVEL PARA A FORMALIZAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DA MATRECULk 
CARACTERIZANDO-SE, INCLUSIVE, COMO SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO Dk MESMA. 
Parágrafo 30. E imprescindível que o(a) CONTRATANTE ingressante, no ato da 
matrícula, entregue, na CAA, duas cópias, acompanhadas de originais para conferência, 
de Certidão de Nascimento ou Casamento, Documento Oficial de Identidade, CPF, 
Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, 
Comprovante de Residência, e 2 (duas) fotos 3x4 recentes, bem como assine o 
Requerimento de Matrícula

12 
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Parágrafo 40 Caso o(a) CONTRATANTE ainda não possua Histórico Escolar e 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou equivalente), terá que apresentar, 
OBRIGATORIAMENTE a declaração de conclusão ou de que está cursando a 3 1 série deste, na qual conste, inclusive a data prevista para a Conclusão. É IMPRESCINDIVEL 
que a data de conclusão do Ensino Médio seja anterior ao início das aulas do semestre 
letivo, constando esta data de Conclusão no Histórico Escolar e Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio, conforme as exigências estabelecidas pelo MEC. 
Parágrafo 5°. Os Históricos e Certificados de Conclusão do Ensino Médio, realizados na moda lidade de Su p lência Metivo deverão conter «visto confere" da Diretoria de Ensino 
do Estado onde o aluno cursou o ensino médio, assinado pelo responsável por esta, com 
firma reconhecida ou vir acompanhados de cópia da lauda de concluintes, publicada no 
Diário Oficial do Estado (DOE) 
CLÁUSULA 17 - O candidato ingressará na CONTRATADA por meio de: 
a) processo seletivo; 
b) ingresso pelo Programa Universidade para Todos - PROUNI 
c) transferência de outra Instituição de Ensino Superior; ou 
d) ingresso para segunda graduação (portador de diploma), 	 r c Parágrafo único. O Ingresso será realizado nos precisos termos da legislação vigente p., 
em consonância com o respectivo edital de processo seletivo publicado e Regulsrrientl

H
 Interno, concretrzandose a intenção de formalização de matricula por meio da assinatura do REQUERIMENTO DE MATRICULA parte integrante deste CONTRATO

(U CLAUSULA 18 A plena eficácia deste CONTRATO e, por consequência da matr'kula 
almejada pelo ingressante, apenas se dará após a apreciação e deferimento do 
Req uerimento de Matricula pelo Pró-Reitor, o qual verificara os seguintes requ,sitos,por 
meio de procedimentos consecutivos e interdependentes, respeitando as normas \jgéfltes e o Calendário Geral aprovado: 
(1)	 a comprovação da regularidade acadêmica do(a) CONTRATANTE; e 

	

(ii)	 o pagamento da primeira parcela da semestral idade 
Parágrafo único - Caso o aluno, no ato de formalização ou renovação de matrícula não 
tenha alcançado a maioridade legal, deverá apresentar um responsável 

legal/financeiro, 
que se manterá até o final do período contratado A partir da maioridade, o aluno passa a 
ser o responsável legal/financeiro para as contratações dos semestres posteriçlrès, devendo a p resentar a documentação necessária à CONTRATADA	 / 

RecOnhCcid3 Pela Portaria Ministerial n° 644, O.D.U. 21105J2012
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CLÁUSULA 19 O(A) CONTRATANTE declara ter plena ciência de que o presente 
CONTRATO apenas produzirá os efeitos legais e acadêmicos a que se destina quando, 
por meio das diligências mencionadas na Cláusula 18, for verificado o integral 
cumprimento das condiçôcs pedagógicas e financeiras, sendo que à CONTRATADA 
reservado o direito de INDEFERIR o pedido caso estes requisitos não sejam integralmente 
atendidos. 

Parágrafo 1 0 . Caso o pagamento do valor total da semestralidade ou de sua primeira 
parcela (correspondente à matrícula) seja realizado em cheque este CONTRATO apenas 
se tornará válido e passará a produzir seus efeitos legais após a sua devida 
compensação, 

Parágrafo 2°. Havendo devolução do cheque referente à matrícula, dá-se por indeferida a 
matrícula do aluno, urna vez que não atendido um de seus requisitos expressamente 
previstos na Cláusula 18. 
CLÁUSULA 20 - Por critérios acadêmicos necessários á consolidação e/ou renovação do 
vínculo contratual entre as PARTES consideram-se aqueles contidos no Edital do 
Processo Seletivo e no Regimento Geral da CONTRATADA, disponíveis na Biblioteca e 
no site www.cruzeirodosul.edu . br .

 
Parágrafo único. Em caso de indeferimento da matricula a CONTRATADA demQnsfrar 
ao(a) CONTRATANTE por escrito, as razões de sua decisão e restituirá, no prazo d at é:, 

10 (dez) dias úteis, contados da ciência do(a) CONTRATANTE, 100% (CEM Po, 
CENTO) do pagamento da i a parcela da semestralidade. 
CLÁUSULA 21 - O(A) CONTRATANTE declara que observará os preceitos contkio 
no Estatuto e no Regimento Geral da CONTRATADA, bem como no Edit do 
Processo Seletivo e demais atos normativos vigentes ou que venham a ser editalo 
pela CONTRATADA. Estes estarão à disposição do(a) CONTRATANTE na Bibliotea E 
no site www. cruze irodosuledubr, sem prejuízo das demais obrigações constantes na-. 
legislação aplicável á área de ensino e, ainda, às emanadas das competentes fcintes 
reguladoras. 

Parágrafo Único. O(A) CONTRATANTE responderá civil e criminalmente por danos 
causados a livros e/ou objetos da CONTRATADA. 
CLÁUSULA 22 A RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA SEMESTRAL É OBRIGATÓRIA nos 
termos do Regimento Geral e dar-se-á mediante o cadastro da matrícula no Site 
(www.cruzeirodosul.edu.br) por meio do qual o(a) CONTRATANTE expressamente 
manifestará sua vontade em manter-se vinculado à CONTRATADA, tomando ciência e 
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concordando com as condições deste CONTRATO e do pagamento da primeira parcela da semestraUdade 
Parágrafo 10 A renovação de matrícula somente será concedida ao aluno que esteja em 
situação totalmente regular com a Instituição (financeira e academicamente). 
Parágrafo 2 1. O aluno no final do processo de renovação de matrícula pelo site, deverá 
fazer a confirmação no mesmo. 
Parágrafo 30, 

O(A) CONTRATANTE NÃO PODERÁ RENOVAR SUA MATRICULA 
PARA O PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE CASO SE ENCONTRE EM DÉBITO COM A CONTRATADA nos termos do que autoriza o art. 5°, da Lei n.° 9.870109, ficando à sua 
disposição os documentos hábeis para promover sua transferência a outra instituição, 
desde que solicitados junto à CAA, sem prejuízo das sanções legais cabíveis ou de 
cobrança judicial, previstas na Cláusula 12, 

Parágrafo 40• Q aluno que estiver inadimplente em semestres letivos anteriores deverá, 
primeiramente regularizar sua situação financeira para, então, matricular-se no semestre 
subsequente, observando-se os prazos definidos nos informativos e comunicados bem como o exposto no parágrafo anterior. ,. 

Parágrafo 50. Os prazos e procedimentos para Renovação de Matrícula são	 efirido:;' pelo Calendário	 Geral e Editais publicados pela CONTRATADA	 os quais serão disponibilizados na pagina eletrônica da CONTRATADA na área do aluno e nas CAAs dç campi 

Parágrafo 60 São consideradas condições necessárias para a renovação de matricula a,, 
realização	 do procedimento	 de	 renovação	 de	 matrícula	 pela	 internet,	 pelc Www.cruzejrodosuledubr, ria área do aluno, bem como o pagamento da primeira 

pàicelr da semestralidade do período seguinte 

Parágrafo 7°. Em caso de renovação de matricula efetuada fora do prazo deteimipadÕ ' 
por motivo ensejado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA poderá cobrar taxa--Para análise da prorrogação de matrícula. 
CLÁUSULA 23 - O(A) CONTRATANTE que não efetuar a renovação de matrícula nos P razos fixados pela CONTRATADA, os quais serão oportuna e amplamente divulgados, perderá o direito à manutenção de sua vaga, que poderá ser ocupada por outro aluno a critério da CONTRATADA.

CLÁUSULA 24 - Na hipótese de o aluno ter efetuado o pagamento da matrícula, mas não 
a ter confirmado até a última data determinada pela CONTRATADA para tal, haverá a 
devolução do pagamento mediante abertura de processo de devolução na CAA, entrega 
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do comprovante original de pagamento na CAA ou Tesouraria, e apresentação de conta 
bancária para depósito. 
Parágrafo Único: CASO A MATRICULA SEJA FEITA APENAS PARA DISCIPLINA(S) 
E!OU ATIVIDADE(S) GRATUITA(S) HAVERÁ A COBRANÇA DE UMA TAXA MÍNIMA, 
EM UMA ÚNICA PARCELA DE R$ 15000 (CENTO E CINQUENTA REAIS), RELATIVA 
À MANUTENÇÃO DE CADASTROS, FICHAS DIÁRIOS, LISTAS ETC., DESDE QUE O 
ALUNO NÃO TENHA PERDIDO O VINCULO E NÃO NECESSITE DE ANALISE DE 
DISPENSA DE DISCIPLINAS. 

CLÁUSULA 25	 Em caso de reprovação em alguma(s) disciplina(s), o(a) 
CONTRATANTE deverá cursá-la(s) em semestre subsequente, desde que ofertada(s) 
pela CONTRATADA no campus do aluno ou em outro escolhido, arcando com o custo 
pertinente. 

Parágrafo Único: O(a) CONTRATANTE que vier a cursar disciplinas fora da Grade 
Horária do semestre ou módulo no qual estiver matriculado pagará por esta o valor 
proporcional à disciplina, conforme previsto no Parágrafo 1 1 da CLÁUSULA 15 deste 
CONTRATO, observando-se o previsto nos parágrafos 50 e 60 da cláusula ga• 
DA RESCISÃO, TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO 
CLAUSULA 26 - O presente CONTRATO e renovável semestralmente, nos trmós cta 
Cláusula 22, PODENDO SER RESCINDIDO PELAS PARTES NAS SEUINTES HIPOTESES	

1 

1- Pelo(a) CONTRATANTE nos termos do Regimento Geral, por meio de forniaIiração oficial e pessoal, Junto a CAA, do competente pedido de cancelamento ou trancamenté 
de matrícula,	 (ei 
Parágrafo	 l.	 Em	 qualquer	 das	 hipóteses	 desta	 Cláusula,	 o	 vinculo •erEte 
CONTRATADA e o(a) CONTRATANTE é encerrado, podendo ser reabvado apenas 
caso de destrancamento 	 respeitadas as condições	 e	 procedimentos 	 corfl	 fls Regimento Geral.
Parágrafo 20. Na hipótese de o aluno apresentar o pedido de trancamento de matrícula após o 70 dia útil, ficará obrigado ao pagamento da parcela referente ao mês corrente, 
além de outros débitos eventualmente existentes e corrigidos na forma da Cláusula 11. 
Parágrafo 3 0 . Caso o aluno tenha efetuado o trancamento e pago a parcela do mês até o 
71 dia útil, o valor será devolvido em até 10 (dez) dias úteis, CONTADOS DA 
FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO pelo(a) CONTRATANTE, mediante 
solicitação feita junto à CAJA.

v
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Parágrafo 4 11 . O aluno que, matriculado sob regime de adaptação, desejar trancar sua 
matrícula ou cancelar disciplinas isoladas, após o 70 dia útil, ficará obrigado ao pagamento 
da parcela referente ao mês corrente, além de outros débitos eventualmente existentes e 
corrigidos na forma da Cláusula 11. 
II - Pela CONTRATADA nos termos do Estatuto e do Regimento Geral: 
a) por decisão que imponha ao(à) CONTRATANTE a pena de desligamento, decorrente 
de infração à norma disciplinar contida no Regimento, ao final do devido procedimento 
disciplinar; 
b) pela recusa da matrícula ou renovação de matrícula do(a) CONTRATANTE, em 
decorrência do não atendimento aos requisitos contidos neste CONTRATO e no 
Regimento Geral; e 
C) desligamento do aluno, realizado nos termas da legislação contratual e educacional 
vigentes 
Parágrafo 1 0 . Em quaisquer dos casos dispostos acima, FICA O CONTRATANTE 
OBRIGADO A REGULARIZAR AS PARCELAS E OUTROS DÉBITOS QUE ESTEJAM 
VENCIDOS ATÉ A DATA EM QUE OCORRER A SOLICITAÇÃO FORMAL POR PARTE 
DO(A) CONTRATANTE, PRESENCIALMENTE, OU A NOTIFICAÇÃO POR PAT; DÀ 
CONTRATADA, corrrgidos ate o pagamento, conforme Clausula 11 	 - 
Parágrafo 20 . A parcela relativa ao mês vigente apenas não será oponível: co' 
solicitação oficial da rescisão, em qualquer hipótese, ocorra até o 7 1 dia útil do tnêfl 
CLÁUSULA 27 - O(A) CONTRATANTE poderá requerer a transferência de se vínculo 
para outro campus, sujeitando-se ao pagamento do valor e benefícios praticado':pei 
CONTRATADA para os alunos vinculados ao novo campus, conforme o dispostc, n 
Anexo de Preços e Regulamento de Bolsas, 

CLAUSULA 28 - O ABANDONO OU DESISTÊNCIA NÃO OFICIAL DO CURSO:.:NAq 
DESOBRIGA O(A) CONTRATANTE DE REALIZAR O PONTUAL ADlMPLEMENTdbAS2 
PARCELAS VINCENDAS ATÉ O FINAL DO RESPECTIVO SEMESTRE LETIVO, não 
importando a época em que o aluno efetivamente deixou de frequentar as atividades 
acadêmicas, haja vista que os serviços contratados estarão efetivamente disponibilizados 
e não se admite rescisão contratual unilateral sem que a outra parte seja oficialmente 
comunicada, 
Parágrafo Único: A mera solicitação de histórico escolar ou qualquer outro documento 
não será interpretada como transferência, cancelamento ou trancamerito, permanecendo 

/ 
/
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o presente CONTRATO ativo e válido para efeito da cobrança da(s) parcela(s) vencida(s), 
até o final da vigência do presente CONTRATO. 

CLÁUSULA 29 SERÁ CANCELADA A MATRÍCULA, SEM DIREITO A 
RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E AO APROVEITAMENTO DAS 
DISCIPLINAS CURSADAS, do aluno que não entregar o Histórico Escolar e 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com data de término 
anterior ao início do curso, indicado no Calendário Geral da CONTRATADA nos 
termos do disposto na Cláusula 22. O prazo máximo para a entrega da documentação é 
o prazo de renovação de matrícula para o semestre seguinte. Caso existam parcelas em 
aberto, estas serão devidas. 

CLÁUSULA 30 -	 Q(À) ALUNO(A) SERÁ CONCEDIDA A DEVOLUÇÃO DE 80% 
(OITENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO, REFERENTE À MATRÍCULA, DESDE QUE 
MEDIANTE REQUERIMENTO PRÓPRIO, FORMULADO E PROTOCOLIZADO ATÉ 
DIA ÚTIL ANTES DO INÍCIO DAS AULAS DO SEMESTRE LETIVO. 
Parágrafo 10. Em se tratando de formalização de planos especiais de pagamento do valor 
da semestralidade, ou seja, caso esta tenha sido fracionada em mais de 6 (seis) parcelas, 
será devolvido 80% (oitenta por cento) do valor pago, desde que haja formalização de 
pedido de cancelamento de matricula, nos termos do que corista do caput.. r---

Parágrafo 2°. Nos casos de matrículas realizadas fora do prazo designado no Cal ' ndério 
Geral para inicio das atividades acadêmicas, como aquelas decorrentes de vestbulares 
para preenchimento de vagas remanescentes ou de processos de transferência, o 	 az1 
para formalização do pedido de cancelamento mencionado no caput, e consGquente 
devolução de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, será de 15 (quine) dias 
corridos contados da data da matricula 
DA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS DO CONTRATANTE «i 
Clausula 31 - Os dados pessoais fornecidos pela CONTRATANTE a CONTRATADA a6r 
longo de todo o período do Curso, por meio de documentos, preenchimento de caatros, 
navegação em sistema on-line da CONTRATADA e em outras situações, serão,	 r'esta, 
armazenados tratados o utilizados com a finalidade de aprimorar o relacionamento entre 
as partes no que tange aos serviços educacionais contratados, bem como viabilizar a 
gestão destes serviços.

Parágrafo 1°, A CONTRATADA poderá s ainda, se utilizar destes dados para realizar 
análises ou produzir dados históricos e estatísticos gerais com finalidade 
informativa, educacional e comercial.

18 
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Parágrafo 2. A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a ceder os dados descritos no caput deste artigo a outras empresas do mesmo grupo empresarial desta, assim corno 
a parceiras terceiros, com as mesmas finalidades descritas no caput e no Parágrafo 1° deste artigo e outras, a estas, afins. 
Parágrafo 30 

A CONTRATANTE poderá se opor a qualquer tempo à cessão, ora 
autorizada referida no Parágrafo 2°, devendo, neste caso, comunicar sua objeção à 
CONTRATADA pelos canais oficiais de comunicação. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA 32 - Nos procedimentos realizados on-Iine pelo(a) CONTRATANTE, utilizando seu login e senha no site da CONTRATADA, a exemplo das renovações 
semestrais de matricula, as PARTES reconhecem a validade e a segurança jurídica da 
Produção documental eletrônica e de seu processamento via web, assim como do 
exemplar impresso, para todos os fins de direito, ao qual atribuem eficácia equivalente à 
de um documento originalmente com suporte físico subscrito pelos contratantes, 
acompanhado do respectivo requerimento de renovação de matrícula digital. 
CLÁUSULA 33 — O(A) CONTRATANTE responsabilizae exclusivamente, pela autenticidade e veracidade dos documentos apresentados para fins de matrícula, su 
renovação ou atualizações Na ocorrência de eventual irregularidade documbntl d.4 responsabilidade do(a) CONTRATANTE, apurada no decorrer do Curso, 
CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar a matrícula do(a) CONTRATANTE aU. 
não renová-la. No caso de ser constatada irregularidade da d ocumentaç y apóW 
conclusão do Curso, a CONTRATADA poderá recusar a emissão de docrnentos 
Oficiais que tratam da situação acadêmica do(a) CONTRATANTE, ínclusiye diploma. 

CLÁUSULA 34 - Fica expressamente proibida a comercialização de produtos ou seriçop pelo(a) CONTRATANTE, nos campi ou nos anexos da CONTRATADA. 
CLAUSULA 35 - Toda e qualquer devolução de valores realizadas nos terrns d presente CONTRATO será feita pela CONTRATADA preferencialmente na forma de 
abatimento em parcelas em aberto ou futuras e, na inexistência destas, através de 
depósito em conta bancária do(a) CONTRATANTE, do responsável financeiro ou de quem 
o(a) CONTRATANTE indicar no pedido de devolução/restjtujço 
CLÁUSULA 36	 A realização de estágios curriculares pelos alunos regularmente matriculados será resguardada por seguro providenciado pelo(a) CONTRATADA, nos 
termos do que preceitua a legislação relacionada 	

/ 
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Parágrafo Único: Caso o(a) CONTRATANTE venha a realizar estágio não curricular, 
deverá providenciar o seguro determinado por lei, se a empresa não o fizer, não havendo 
qualquer responsabilidade da CONTRATADA sobre tal diligência. 
CLÁUSULA 37- O EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE) 
É COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, 
SENDO O REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE SELECIONADO PELO 
INEP OU A OBTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSADO CONDIÇÕES 
INDISPENSÁVEIS para colar grau, obter Certificado de Conclusão Completo, Histórico 
Escolar Final ou Diploma, conforme determina legislaçâo vigente. 
CLÁUSULA 38 - O(A) CONTRATANTE submete-se ao Regimento Geral e aos 
Regulamentos da Biblioteca e dos Laboratórios, os quais estarão disponíveis para 
consulta nos respectivos locais, respondendo civil e criminalmente, por danos causados a 
livros e/ou outros objetos da CONTRATADA, incluindo a retenção indevida ou 
extemporânea de livros e periódicas. 
Parágrafo 1 0. Caso haja extravio ou dano nas obras, o CONTRATANTE será 
responsabilizado e deverá ressarcir a Biblioteca da CONTRATADA, com um novo 
exemplar da obra danificada ou extraviada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data de registro da ocorrência.	 j\) 

Parágrafo 20 . Em caso de impossibilidade de disponibilização de exemplar idêndcô da 
obra danificada ou extraviada, a aluno deverá ressarcir com obra similar indicada eIa.: 
Biblioteca da CONTRATADA.	 2Ü1? 

Parágrafo 3 0. O CONTRATANTE que não fizer a devolução ou reposição do natérial 
danificado ou extraviado será penalizado em valor equivalente a 2 (duas) vezes o vlqda 
obra, sujeitando-se a todos os procedimentos administrativos e judiciais necessáriosraj 
a satisfação do direito da CONTRATADA. 	 O) 
CLÁUSULA 39 - O(A) CONTRATANTE deverá entregar a documentação comprobaéria. 
das Atividades Complementares no prazo pré-determinado pela Coordenaçc do "' 
Escritório de Atividades Complementares, exceto no último semestre do curso, que deverá 
ser apresentada até 30 (trinta) dias antes do encerramento do período letivo, sob pena de 
não colar grau. 

CLÁUSULA 40 - Caso o(a) CONTRATANTE venha a ser responsabilizado por haver 
participado direta ou indiretamente de qualquer ato que atente contra o patrimônio moral, 
econômico ou a imagem da CONTRATADA, em especial por meio de agressões físicas 
ou verbais, divulgação de matérias ofensivas em mídia escrita, radiofônica, televisiva e/ou 
digital, responderá legalmente por perdas o danos, inclusive morais.

1
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CLÁUSULA 41 - Não é permito o uso de softwares irregulares ou não autorizados nos 
equipamentos da CONTRATADA, bem como a divulgação, cópia ou utilização não 
autorizada dos softwares disponibilizados para os alunos. 
Parágrafo 1°. É expressamente proibido o acesso a sites pornográficos, de pedofilia ou 
discriminação racial; disseminação de vírus, span, fishing, e ataques a computadores 
alheios nos laboratórios de informática da CONTRATADA, sujeitando-se o usuário às 
sanções legais, cível e criminalmente, bem corno à obrigação de indenizar a 
CONTRATADA por eventuais prejuízos financeiros que seus atos possam causar. 
Parágrafo 2 0 . Ao utilizar os equipamentos e laboratórios, o(a) CONTRATANTE deverá 
observar o seu horário de funcionamento. 
CLÁUSULA 42 - A CONTRATADA não se responsabiliza por dano, extravio ou furto de 
pertences do(a) CONTRATANTE em suas dependências, não sendo cabível qualquer 
indenização a este título. 
CLÁUSULA 43 - A CONTRATADA não assume qualquer responsabilidade em relação 
ao(à) CONTRATANTE por danos que este(a) venha a sofrer ou que possa dar causa em 
razão das situações seguintes: 

a) durante o trânsito por áreas externas, vias de acesso ou estacionarnentopób3idô 
circundantes aos campi, ou permanência naqueles locais; 	 - 
b) inobservância de normas de segurança e de proteção individuaL d 
recomendações, ínstruções e avisos da Administração, bem como de profeseidi 
funcionários, quando no exercício de atividades acadêmicas; 
c) utilização inadequada ou desautorizada dos espaços, instalações ou equarentd 
existentes nos prédios da CONTRATADA ou áreas adjacentes. 

CLÁUSULA 44 - A CONTRATADA poderá divulgar o nome e imagem: doJ 
CONTRATANTE ou do beneficiário deste CONTRATO, livre de quaisquer ônus, p 1ra fis 
publicitários e de propaganda, mediante aviso expresso. 
CLÁUSULA 45 - Uma cópia deste CONTRATO fica à disposição do(a) CONTRATANTE 
no ato de sua matrícula pelo site ou nas CAAs dos campi. 
CLÁUSULA 46 - O(A) CONTRATANTE desde já autoriza a CONTRATADA a enviar 
informações através de endereço eletrônico e SMS, dados esses informados previamente 
em seu cadastro Caso o(a) CONTRATANTE não queira receber tais informações, deverá 
solicitar a sua exclusão formalmente no CAA (Centro de Atendimento ao Aluno). 
CLÁUSULA 47 - A CONTRATADA mantém convênios firmados, CUJOS PAGAMEN,TOS 
NÃO SERÃO OBRIGATÕRIOS, com:
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a) DCE (Diretório Central de Estudantes) - em uma parcela da semestralidade, 
será acrescido o valor relativo à taxa associativa desta entidade, cuja efetivação 
inclui o aluno no quadro associativo da Entidade Estudantil. 
b) FUNDO ZONA LESTE SUSTENTÁVEL - será acrescido o valor de doação 
em todas as parcelas da semestral idade, 

CLÁUSULA 48 - A CONTRATADA possui um Contrato de Prestação de Serviços 
firmado com Hospital da Região, o qual torna o(a) CONTRATANTE beneficiário com 
relação aos atendimentos de urgência. Em havendo necessidade de exames 
laboratoriais, internações, transferências ou outros procedimentos hospitalares 
posteriores ao pronto atendimento, as despesas referentes aos mesmos correrão 
por conta e responsabilidade do(a) CONTRATANTE. 

Parágrafo Único: O BENEFÍCIO DE QUE TRATA ESTA CLÁUSULA APENAS SE 
APLICA AOS ATENDIMENTOS OCASIONADOS EM RAZÃO DE FATOS OCORRIDOS 
NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE E NOS HORÁRIOS REGULARES DE AULA 
DO(A) CONTRATANTE, OS QUAIS DEVEM SER, IMEDIATA E EXPRESSAMENTE, 
NOTIFICADOS AO SETOR COMPETENTE DA CONTRATADA. 

CLÁUSULA 49 - Os casos omissos no presente CONTRATO serão tratados pelaesfers) 
competentes da CONTRATADA, nos termos do que dispõe a legislação educacoril e o 
Código de Defesa do Consumidor.1 

CLAUSULA 50 - O fato de uma das PARTES deixar de exercer qualquer dos direitos 
a legislação e o presente CONTRATO lhe assegurem, bem corno a tolerâncias d& uma 
parte a eventuais infrações da outra quanto as condições estipuladas no presente 
CONTRATO, não serão considerados precedentes, novação ou renúncia da .par 
inocente a qualquer dos seus direitos ou à prerrogativa de exercê-los quandoJulga-F& 
conveniente, 

CLÁUSULA 51 - As PARTES atribuem ao presente CONTRATO plena eficácia orç 
executiva extrajudicial. 

CLÁUSULA 52 - Em caso de discussão judicial, no todo ou em parte, sobre os valores, 
condições e determinações constantes deste CONTRATO, o(a) CONTRATANTE ou 
RESPONSÁVEL FINANCEIRO continuará a efetuar os pagamentos dos valores devidos e 
aqui estabelecidos, até a decisão final, nos termos da Lei. 

CLÁUSULA 53 - Fica eleito o Foro da Comarca do domicílio do(a) CONTRATANTE, 
renunciando as PARTES a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer questões relativas ao presente CONTRATO.

(, » 
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CLÁUSULA 54 - A assinatura ou confirmação de aceite no site, deste CONTRATO de 
Prestação de Serviços Educacionais revogam eventuais vínculos contratuais 
anteriormente firmados entre as PARTES, para a prestação de serviços educacionais de 
graduação.

São Paulo 16 de março de 2017. 

Cruzeiro 	 S.A. 
Hermes Ferreira Fígueiredo 

p4
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CSTEM GASTRONOMIA 10.229,07 10.229,07 
CST EM GESTÃO COMERCIAL 5.232,28 5.232,28 
CST EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INDFROMAÇÃO 4.352,02 4.352,02 
CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.239,26 5.239,26 
CSTEM GESTÃO FINANCEIRA 5.23926 5.23926 
CSY EM JOGOS DIGITAIS 6.736,21 6.736,21 
CST EM LOGIST!CA	 --..... 5.2328 5.239,28 
CST EM LOGÍSTICA EMPRESARIAL 5.239,26 5239,26 
ÇSTEM LOGÍSTICA EMPRESARIAL 4.86138 4.861,38 

ST EM MARKETING 5.232,28 5.232,28 
:::^CST EM REDES DE COMPUTADORES 5.551,14 5.551,14 

CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO 3.340,09 3.340,09 
CST EM SISTEMAS PARA INTERNET 5.551,14 5.551,14 .. 
DESJGN - de Produto! Gráfico BACHARELADO 7.23t8 N) 7.235,18 
DESION (BACHARELADO) 37790 . 1?79,50 . 
DIREITO (BACHARELADO) 6.6Í! 149 6.-É-11,49  
EDUCÇÃOFJsÍCA (BACHARELADO) 5.7 

1 
;38. 

. 2
, 6 5'78',26 

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) 5 738,26 5738 26 
ENFERMAGEM (BACHARELADO) 7. 048O7 748,07 
ENGENHARIA CIVIL (BACHARELADO) 8. 757,-,Q7 °' 857107 

-
.. 

ENGENHAA DE PRODUÇÃO (BACHARELADO) 8.757j7 857,07 
- ENGENHARIA ELÉTRICA (BACHARELADO) 8I57 8.757,07

/

25 

Remnhedda pela Portaria MintriF n0 644, D.C.U. 21/051201



www.cruzeirodosuLedU.br  

Un[versdadE?	 Anália Franco 
Cruzeiro do Sul	

03342 sO Paulo SP 
Av. Regente Feijó, 1295 

T F 5511 2672 6200 

Liberdade
R. Gaivão Bueno, 868 

01506 000 São Paulo SP
T F 55 11 3385 3000

Pinheirus
R. Butantã, 285

05424 140 São Paulo SP
T F 55 113030 4000 

	

1	 1ÍP;3 E1Et1 
So MigLei 

	

Av. Dr. Ussiel Cirão, 2	 185 
08060 070 São Paulo P 

1F55u2037570 

TABELA DE VALORES PARA O 20 SEMESTRE DE 2017 

Ingressantes a partir de 2010101  
Semestres 
Impares

Semestres 
Pares 

Cod CURSOS deGRADUAÇÃO Valor Valor 
ENGENHARIA MECÂNICA (BACHARELADO) 8.757,07 8157,07 
FARMÁCIA (BACHARELADO) 7.260,13 7260,13 
FILOSOFIA (LICENCIATURA) 4.266,27 4.266,27 

FISIOTERAPIA (BACHARELADO) 6.985,71 6.985,71 

GEOGRAFIA (BACHARELADO) 4.266,27 4.266,27 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) 4.266,27 4.266,27 
F-USTÕRIA (BACHARELADO) 4.266,27 4.26627 
HISTÓRIA (LICENCIATURA) 4.266,27 4.266,27 
JORNALISMO (BACHARELADO) 6 549 549,1 1 
LETRAS - Português e Espanhol (licenciatura) 4.266, 7 4t2627 
LETRAS .- PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) 4.266,27::'i 4 26627 

LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS (LICENCIATURA) 4.266,7 426627 
MATEMÁTICA (LICENCIATURA)  4 26627 4 266,27 
MEDICINA VETERINÁRIA (BACHARELADO) 13821,71 82i71. 
MÚSICA- Canto, Violão ou Piano — Gratufto 5.289,17 Q81'7 
MÚSICA (BACHARELADO) 8.757,07 751*" 7 

MUSICA (LICENCIATURA) 5.738,2. 5.7325 
NUTRIÇÃO (BACHARELADO) 7.110,45 7.110,45 
ODONTOLOGIA (BACHARELADO) 11.102,26 11.102,26 
PEDAGOGIA (LICENCIATURA) 4.015,56 4.615,56 
PSICOLOGIA (BACHARELADO) 6.736,21 6.736,21 
PSICOLOGIA (LICENCIATU" 4.26624

/
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PUBLICIDADE E PROPAGANDA (BACHARELADO) 6.549,11 6.549,11 

QUJMICA (BACHARELADO) 4.266,27 4.266,27 

QUIMICA (LICENCIATURA) 4.266,27 4.266,27 

RÁDIO, TV E INTERNET (BACHARELADO) 6.549,11 6.549,11 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS (BACHARELADO) 4.54941 4.549,41 

RELAÇÕES PÚBLICAS (BACHARELADO) 6.549,11 6.549,11 

SERVIÇO SOCIAL — Gratuito 4178,96 417896 

SERVIÇO SOCIAL (BACHARELADO) 4.26627 4.266,27 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO) 6.003,24 6.003,24

Semestralidade dividida em 

Plano 9 - Matricula mais oito parcelas (**) 

Plano 8 - Matricula mais sete parcelas (**) 

Plano 7 - Matricula mais seis parcelas (*) 

Plano 6 - Matricula mais cinco parcelas 

Plano 5 - Matricula mais quatro parcelas	 —r 

Plano 5+5 - Matricula mais quatro parcelas em dois semestres consecutivo 

Plano 4 Matricula mais três parcelas
217 

(*) Planos disponiveis apenas para ingressantes por vestibular, com provas realiiaas ate 

dois meses antes do inicio do semestre e válidos apenas para o primeiro semestre £19 C-ff5O 

(&3 

-	 : ... 
O) » 

Processo Seletivo 2° somestre12017 - Graduação Presencial 

Regulamento de Bolsas de Estudos e Campanhas	 •-•	 - 

A Cruzeiro do Sul Educacional S.A., entidade mantenedora da Universidade Cruzeiro do 
Sul (www.cruzeirodosul.edu.br), e controladora das sociedades mantenedoras da 
Universidade Ciciado de São Paulo (www.unicid.edu ,br), Centro Universitário Módulo 
(www..edu.br), Universidade de Franca (www.unifran.edu.br ), Centro Universitário 
do Distrito Federal (wwwmodulo.edu.br ), Faculdade de São Sebastião (wwwiass.edu.br ) 
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e Centro Universitário Nossa Senhora do Patroein lo (www, ceunsredu .br), ("Instituições"), 
estabelece o presente regulamento, que regerá as condições para concessão e 
manutenção das modalidades de bolsas de estudo e benefícios, oferecidos no Processo 
Seletivo 21 semestre/2017 para cursos de graduação presenciais, pelas instituições de 
ensino superior integrantes do grupo educacional, a saber: Universidade Cruzeiro do Sul 
(São Paulo/SP), Universidade Cidade de São Paulo (São Paulo/SP), Centro Universitário 
Módulo (CaraguatatubalSP), Centro Universitário do Distrito Federal (BrasUiaIDF), 
Universidade de Franca (Franca/SP), Faculdade de São Sebastião (São Sebastião/SP) e 
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocinio (Salto e ltuISP). Para informações 
complementares, o Edital do Processo Seletivo do 2 1 semestre/2017 estará disponível no 
site das respectivas instituições. 

1. Bolsa Integral de Mérito Acadêmico 

ti Será concedida bolsa no valor integral do curso aos candidatos de todos os cursos de 
graduação presencial, excetoMedicinaHumana, que forem aprovados no Processo 
Seletivo 21 semestre/2017 e obtiverem pontuação mínima equivalente a 75% (setenta 
e cinco por cento) na Prova Tradicional, respeitado o número de vagas oferecidas em 
cada curso em referido processo seletivo de cada instituição; 

1.2 este beneficio e valido exclusivamente para ingressantes pela moddade'BroV 
Tradicional e para cursos de graduação presenciais exceto Medicina Humana 

1.3 o pagamento do valor da matrícula referente ao ingresso no 2 11 semestre do 
obrigatório e se fará com base no valor integral, 

1.4 haverá, ainda a possibilidade de o bolsista ser requisitadopara pijicipar de 
programas de Monitona e Iniciação Cientifica 

1.5 o benefício é automaticamente e integralmente cancelado em caso 4 
disciplinar, mudança de curso após o inicio das aulas interrupção dos estuct em, 
qualquer momento (trancamento, cancelamento abandono, e etc.), eIoii eJn casa dë' 
reprovação em unia ou mais disciplinas (por nota e/ou falta); 

1.6 deve ser mantida a média geral semestral igual ou superior a 8,0 (oito), com 
arredondamento até a primeira casa decimal; 

17 nos semestres nos quais o bolsista não atingir a média geral semestral igual ou 
superior a 8,0 (oito), o desconto será reduzido, escalonadamente, em 10% (dez. por 
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cento) Nesses casos, o desconto será integralmente cancelado em caso de atraso de 
duas ou mais mensalidades (consecutivas ou não); e 

1.8 o desconto parcial ou integral eventualmente perdido é irrecuperável. 

II. Descontos institucional, pontualidade, antecipação, curso, turno, campus elou 
ingresso 

2.1 O desconto de pontualidade é válido para pagamentos até a data de vencimento dos 
boletos referentes a cursos de graduação p resencial do Centro Universitário do Distrito 
Federal e no curso de Medicina Humana da Universidade de Franca; 

2.2 O desconto de antecipação é válido para alunos de cursos de graduação presencial 
do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocinio que efetuarem o pagamento da 
mensalidade rio dia 16 (dezesseis) do mês anterior ao vencimento, bem como aos 
alunos que efetuarem o pagamento no 1 1 (primeiro) dia do mês de vencimento da 
mensalidade; 

2.3 o desconto institucional é válido somente para alunos de cursos de graduação 
presencial da Universidade Cruzeiro do Sul e para pagamentos até o último dia útil do 
mês anterior ao vencimento, sendo que o valor do boleto poderá ser pago ser*- mutta 
ou desconto desde que no dia útil imediatamente posterior ao vencimento;	 :	 T 

2.4 os percentuais desses e dos descontos de curso, turno e/ou ingresso estão xprss 
na tabela anexa.;	 211 

2.5 os descontos: institucional (se aplicável), pontualidade (se aplicável), anteciação (se 
aplicável), curso turno e/ou ingresso são cumulativos entre si e incidirão desde 
matrícula, sobre o valor integral (bruto) da mensalidade; 

2.6 no caso de extinção do cursa, turno eiou campus durante a vigência do be.neicio. 
referido desconto será automaticamente extinto; 

2.7 os descontos serão automaticamente e integralmente cancelados em caso d..sanção 
disciplinar, reprovação em mais de urna disciplina, em caso de atraso de duas ou mais 
mensalidades (consecutivas ou não), mudança de curso após o inicio das aulas do 11 

semestre do curso, efou interrupção dos estudos (trancamento, cancelamento, 
abandono, etc.). O desconto eventualmente perdido é irrecuperável; e
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2.8 os descontos incidem única e exclusivamente sobre os valores das parcelas de 
duração regular do curso, ou seja, não se aplicam sobre valores de dependências, 
adaptações, taxas administrativas, etc. 

Iii. Programa de Incentivo à Segunda Graduação 
3,1 Válidos apenas para os Portadores de Diploma de Ensino Superior que iniciarem a 2* Graduação e 

ingressarem no 2 11 semestre de 2017 na modalidade p resencial em quaisquer das Instituições definidas 
acima; 

3.2 desconto automático de 30% (trinta por cento) para os portadores de diploma de ensino superior emitida 
pelas Instituições definidas no preâmbulo acima, e 20% (vinte por cento) para os portadores de diploma 
de outras instituições de ensino na matrícula e nas mensalidades dos cursos presenciais de nível 
superior já existentes e com turmas já formadas, oferecidos pelas Instituições, exceto Medicina 
Humana; 

3,3 considerando as especificidades das matrizes em andamento até 2012 na Universidade Cidade de São 
Paulo - Unicíd, o desconto de 30% (trinta por cento) aplica-se apenas ao egresso da Unicid que 
ingressou e concluiu sua graduação no mesmo curso; 

3.4 os descontos de 30% (trinta por cento) ou 20% (vinte por cento) incidirão sobre o valor líquido da 
mensalidade, ou seja: serão aplicados após a dedução dos descontos institucional (se aplicável), 
pontualidade (se aplicável), antecipação (se aplicável), curso, turno e/ou ingresso; 

3.5 não são elegíveis para esse programa os portadores de diploma que erstejm em 
débito financeiro com quaisquer das Instituições ou aqueles que tiveram alumtipode 
sanção disciplinar aplicada durante sua vida acadêmica, seja nas Instituições d.efiras 
acima ou em outras instituições de ensino; 

3.6 os descontos deste programa não são curnulativos entre si, e nem com os dscitos tto 
presente regulamento, (exceto com os descontos institucional, pontilidad, 

c. 

antecipação, curso, turno e/ou ingresso), devendo o aluno optar por um deles, slvse 
constar expressamente o contrario no regulamento especifico-

3,7 os descontos são validos a partir da entrega de todos os documentos necessat1ios 
para matricula de graduados exigidos pela instituição, dentro do 1° semestre letivo do 
curso, não sendo retroativos a eventuais valores iá pagos; e 

3.8 os descontos incidem única e exclusivarnente sobre os valores das parcelas de 
duração regular do curso, ou seja: não se aplicam sobre valores de dependências, 
adaptações, taxas administrativas, etc 	
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W. Programa de incentivo à Transferência para as Instituições 
4.1 Válido apenas aos alunos oriundos de outras lnstit ,çes.. Ensino que ingressarem no 2° semestre de 

2017 na modalidade presencial em quaisquer das Instituições definidas anteriormente; 

4.2 desconto de 30% (trinta por cento) na matricula e nas mensalidades dos cursos presenciais de nível 
superior já existentes e com turmas já formadas, oferecidos pelas Instituições, exceto Medicina 
Humana; 

4.3 o desconto de 30% (trinta por cento) incidirá sobre o valor líquido da mensalidade, ou seja: será 
aplicado após a dedução dos descontos institucional (se aplicável), pontualidade (se aplicável), 
antecipação (se aplicável), curso, turno e/ou ingresso; 

4.4 não são elegíveis para esse programa os alunos em débito financeiro com quaisquer das Instituições ou 
aqueles que tiveram algum tipo de sanção disciplinar aplicada durante sua vida acadêmica ria seja rias 
Instituições definidas acima ou em outras instituições de ensino; e 

4.5 o desconto deste programa não é cumulativo com os outros descontos descritos no presente 
regulamento, (exceto coro descontos institucional, pontualidade, antecipação, curso, turno e/ou 
ingresso), devendo o aluno optar por um deles, salvo se constar expressamente o contrário no 
regulamento especifico. 

V. Outros descontos ou benefícios 

5.1 eventuais descontos ou benefícios no descritas nesse regulamento oriundos de 
campanhas extraordinárias seguirão regras próprias de concessão, 	 ,, 1 

5.2 as descontos ou benefícios extraordinários não serão cumulativos entre si, nem õd1n 
os descritas no presente regulamento, (exceto com os descontos institucional, 
pontualidade, antecipação, curso, turno eiou ingresso) devendo o aluno optar pc* Um 
deles, salvo se constar expressamente o contrário no regulamento especific;L; 

5.3 os descontos oriundos de convênios com empresas, sindicatos, ertidajs, 
associações e empresas de captação (Educa Mais Brasil, Neora Quero Boi s1a MaIs ' 
Desconto, dentre outras) não são cumulativos entre si e também não são cumulatós 
com os descontos descritas nesse regulamento, exceto com os descot1os 
institucional, pontualidade, antecipação curso, turno e/ou ingresso 

5.4 em caso de transferência de campus/turno ou curso após a efetivação da matrícula, 
trancamenta, cancelamento e/ou mudança da modalidade de oferta do curso para a 
modalidade a distância ou semipresencial, o aluno perderá todos os descontos 
vigentes aplicados, exceto os descontos institucionais, pontualidade, antecipação, 
curso, turno e/ou ingresso (se aplicável) e desconto convênios com empresas; e

/
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5.5 caso o aluno tenha recebido algum incentivo financeiro por meio de campanha 
extraordinária para retomada dos estudos ("reativação do vinculo"), porém, no período 
anterior ao trancamento elou cancelamento do curso que se pretendente à reativação 
foi beneficiário de desconto oriundo de convênios com empresas, sindicatos, 
entidades e associações, os descontos não são cumulativos entre si, e no ato da 
reativação o aluno optará apenas por uma oferta, não sendo possível posterior 
alteração. 

VI. Programa de Financiamento privado PRAVALER 

6.1 A aquisição do crédito universitário PRAVIALER pelos irigressantes no Processo 
Seletivo 2 0 semestre/2017, está sujeita à análise, aprovação de crédito, bem como, as 
condições vigentes do programa PRAVALER à época de sua contratação; 

6.2 a condição sem juros para todo o curso é exclusiva a calouros e cursos específicos, 
inclusive podendo haver limitação de vagas. A validação está sujeita ã análise da 
Instituição de Ensino e análise de crédito do PRAVALER. Consulte as condições 
disponíveis na CAA - Central de atendimento ao aluno ou no Crédito Educativo de sua 
unidade; 

6.3 aos participantes do crédito universitário PRAVALER que preencherem as cc1Çõe 
estabelecidas no item 6.2,os juros do financiamento em todas as contatõe 
semestrais serão integralmente subsidiados pela Instituição de Ensino, não a\Øndi 
incidência para o aluno; 

6.4 a condição sem juros apenas no l' semestre do curso é exclusiva a vetranos e 
cursos especificas e aplicável somente para adesões efetivadas no 20 semest d& 
2017, podendo haver limitação de vagas. Para o curso de Medicina Humanaa'çgrâ 
(sem juros apenas no 10 semestre) é aplicável para calouros e veteranos e timita ari 
20 (vinte) vagas para as adesões efetivadas no 2 1 semestre de 2017 

6.5 as parcelas do crédito universitário PRAVALER poderão ser corrigidas peCA 
(Índice de Preço ao Consumidor Amplo) a cada 12 meses da data de assinatura de 
cada contrato; 

6.6 o PRAVALER não garante a contratação de todos os semestres/períodos do curso, 
tampouco a manutenção das mesmas condições contratuais a cada nova contratação; 
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6.7 o valor das parcelas do crédito universitário PRAVALER está diretamente relacionado 
ao valor da mensalidade vigente na época da contratação. Na hipótese de haver valor 
divergente prevalecerá sempre o valor da Instituição de Ensino; 

6.8 este programa não é cumulativo entre si, com nenhum outro desconto ou campanha 
descrito ou não no presente regulamento, (exceto com os descontos institucional, 
pontualidade, antecipação, curso, turno e/Ou ingresso, campanhas de vestibular e 
antecipação), devendo o aluno optar por um deles, salvo se constar expressamente o 
contrário no regulamento especifico; 

6.9 sobre as parcelas do PRAVALER incidirá o IOF - Imposto cobrado pelo Governo 
Federal sobre as Operações Financeiras; 

6.10 a presença e a continuidade do crédito universitário PRAVALER depende da 
manutenção da parceria entre a Ideal Invesi e a Instituição de Ensino; e 

6.11 compete ao aluno participante do crédito PRAVALER ler as condições definitivas em 
seu contrato, as quais serão válidas para o respectivo semestre/período nele indicado, 
bem como a incidência de eventuais encargos sobre a forma de pagamento. Para 
maiores informações, consulte o site do PRAVALER: www.pravaler.com.br  

VII Condições gerais 	
r 

7.1 Os beneficiários da Bolsa Integral de Mérito Acadêmico cedem, sem qualqurônu b 
direito de uso de sua imagem/voz à respectiva entidade mantenedora da lnstituiçãoë 
Ensino Superior - lES no qual estão matriculados, pelo período em que formálu, 
e pelo penedo adicional de 1 (um) ano após a conclusão do curso, pata fins de 
publicidade e similares relativos às respectivas instituições de ensino pQdendo, 
inclusive, serem convocados para participarem de eventos com essas finalidad; 

7.2 os beneficiários da Bolsa Integral de Mérito Acadêmico deverão, sempF0ci 
convocados, comparecer em eventos, sessões de fotos/filmagens ou outras atiidac 
para fins de publicidade e similares referentes às respectivas instituições áensirto 
sob pena de suspensão ou cancelamento integral do benefício, sem necessidade de 
prévio aviso ou notificação; 

7.3 eventual tolerância das instituições com relação ao não cumprimento de quaisquer 
obrigações descritas neste documento não constituirá novação, sendo facultado às 
Instituições a qualquer momento, exigir o cumprimento das condições contratuais 
pactuadas ou suspender integral ou parcíalmente o benefício concedido;
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7.4 este regulamento é parte integrante dos Contratos de Prestação de Serviços 
Educacionais firmados entre as Instituições e os beneficiados; 

7.5 os beneficiados aceitam todas as condições aqui descritas, sem nenhuma restrição; 
7.6 eventuais cancelamentos de matrícula formalizada e concretizada para realização de 

novo processo de matrícula acarretará em perda do vínculo com a lES, sendo 
necessário, a realização de novo processo seletivo, ficando a nova inscrição 
condicionada à disponibilidade de vagas, adequação à grade atualizada do curso e 
aproveitamento de disciplinas, quando possível, bem como eventuais adaptações. 
Ainda, em caso de cancelamento de matricula, todos os benefícios, termos e 
condições do contrato de prestação de serviços vigentes até então, serão 
automaticamente cancelados;

7.7 condições e descontos válidos apenas para calouros ingressantes no 2 0 semestre de 
2017, que ainda não tenham efetivado sua matrícula até a data da divulgação do 
presente regulamento no site das instituições, nos termos da decisão liminar proferida 
nos autos do processo ri° 1002148-462016.8,26.0053, da P Vara da Fazenda Pública 
da comarca de São Paulo, e que não tenham cancelado e/ou trancado sua matrícula 
em qualquer uma das instituições da Cruzeiro do Sul Educacional nos últimos 12 
meses, computados da data da divulgação do presente. Descontos específicos e sem 
caráter geral como os previstos no presente regulamento não se aplicam a aluos CQFLD 

FIES, PROUNI e outros programas governamentais que possuem regrasptrias •' 
salvo se nessas regras houver disposição expressa em contrario 

7.8 casos omissos serão resolvidos pela Reitoria ou Diretoria Acadêmica da respec' 
LES cabendo recurso ao Conselho Universitária ou Conselho Superior da instituição 
rio qual o aluno esta regularmente matriculado e 	 ,	 t 

7.9 o presente regulamento entra em vigor em 1 110412017, data em que ocorÇrá a E: 
divulgação de seus termos e condições na página eletrônica das instituições de epsim 
superior indicadas no preâmbulo. 	 . Q 

São Paulo 16 de março de 2017. 
................... 

Cruzeiro do SLh Educacional S.A. 
Hermes Ferreira Fgueiredo 

P4	 J '	 círa 1tuerL	
3 

Diret0	 Presidente 
Reconhecida pela Portaria Ministerial n° 644, Dfl.U. 2110512012
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ANEXO 1 

Consulte lista de cursos/turnos oferecidos no ato da inscrição/matrícula.

Cursoa de graduação presenciaIs Oeocortto 
lttUCtøOaI

Desconto Compus Desconto Ingresso 
- 
SM

- 
AF t_1E3 SM AF ELIB 

Admir,istraçao- 5,00% - 1 18,5013% 52,670% 38,820% 
Administração Manhã 3,55% 16,5513% 43,190% 44750% 
Anãise e Desenvde Sistemas - tecnológIco 5,00% 16,01% Zi,€Oo% 87,530% 248% 
Análise e Desenvde Sistemas -tecnológico monho 4,00% %  43,220% 31,730% 
Aqui	 um e Lkbanismo manhã 5,00% 36,590% 213,510% 
AtquítetLtra e Urbanismo noitc 6.08% 21,830% 20410% 
At-quiteturae UtbaaismoVESP6RllhIO 6.00% - 36,600% 
Artes Visuae - tiienclatura 5,00%  

81-edicIia 5,00% 10,110% 10,670% 24110% 

Bk*rtedlclna manha s,lrn%
-

 8s1e% 2%40% 

Cicia da Gmputaçk 5,00% 22,240%  
Ciência da Computação manhã 6,00% 20,650% . 
Cièocias Biológica	 relado 0% - 11,760%  
Ciências Biológica - bcharelado - manh5 6,00% 14,630%  

im BícJóg)caa -ijcencuru 5,00% 11,760%  
iêncis Cont~ 5,00y, i% 13,e60% 23,600% 2563Ü 

Ctêrtciaa Cor1teie Manhã 6,00% 12,47% 13880% 32,780% 39,510'y 
cIéI'cia4	 conômkae 
Cimncis Econômicas Manhã s6 LIBERDADE 1 
Design de Interiores - tecnológico 6,00% 31,610%' 
Design Gráfica - tecnológico  

_____ 

Direito 6,00% 6,27% 14,2A0% 23,710% 
Dirilo Manhã 5,00% 5,27% 14,240% 23,710% 380% 

ucaçã Física .- licenciatura, 23,070%  
ducação Fica - bacharsedo -	 6,00% - 23,010'1,  

Enfermagem 5,00% - - 12,61% 37,600% 42,650% 38t30% 
nlTna9em Manhã 5,130% '1% 37,600% 45,400% 43510% 
nkrmagemVESPER11NO 0Q% 121% 45,260% 46,24t3% 5% 
nenharia Cnd 6,00%

-
20.010% 28,670% 

qgenhania CNI manha 6.00% - - 20,810'!, 46,700% - 
ngenharia de Produo 0,00% 

Engenharia  Elétrica 6,00%  
Engenharia Mecânica 6,013% - 20,010% 28,670% 

ngenharia Mecânica manha 0,00% 20,810% 46,700% 
Estética e Cosmética	 tecnológico 5,00'! 41,860% 
Farmácia S,006  35,030% 
Farmácia manha  
Fisiotejapis 5,130% 21,670% 
Fisioterapia VESPERTINO 5,130%

O)

fl 
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Gastrurnia - tecnológico 	 - 5,00%  13,640% 
Gastinomia-tecnológiooVESPERTINO 6,00%  33,030% - 

Geogra5a-Iicenciatura 5.00% 11J.6 
Gestão Comercial 6,00%

-
20,550%  

Gestão de Marketing 5,00% 20,550% 39,860% 37,200% 
Gestão de Marketing manha 5,00%

-
20,550% 33,720% 39,776% 

Gestão de Recursos Humanos - tecnológico manha 5,00%
- 
-
-

13,57% 20,560% 39,850% 29830% 
Gestão de ROOLJr5OS Humanos -tecnológico 5,00%

-
13,$7% 20,660% 33,820% 213,020% 

Gestão Financeira -tecnoldgico manha 6,e0% 20,600% 39,960'4 30,850% 
Gestão Financeira -tecnolóco s,ocs, 20,660% 33,82014 37,360% 

-iiatóda - cenciatura 5,00% 11,750%  
Jogos - tecnológico 5,00%  
Jogos - tecnológico manha 5.06%  53220% 
Jornalismo 5,00%

-
23,150% 22,640% 38,470% 

Jornalismo manha 5,00%  42,330% 
Letras (port/inglês) - licenciatura manha 5,00% 11,760% 41,060% 
Leiras	 ingIês) - licenti atura 5.06% - 25,270% 
Logística -tecnológico manha 5,00% 20,660°,'o 39,960% 3,05lY'/. 
Logística -tecnológico 6.0041. 20,660% 33,810% 37,360% 
Maternátic	 canciatura 5,00% 11,760%  
Medicina Veterinária 5,00-1.  
Nutrigão 5,06%  31660% 
Nço manha 6,06% - 38,000% 
Odontologia 5,00% " - o.iuot,  0,100% 
Pedagogia manha 5,00% 15,300% 35,910% 45,530% 
Pedagogia noite 6,00% 15,200% 31,740% 31,850% 
Psicologia 5,60% 7,91% 7,91% 15,030% 12,070% 23,550% 
PsiccÁcqimanha 5,00%  34720% 
Publicidade e Propaganda 5,06% 23,150% 32,640% 30,470% 
Publicidade e Propaganda manha 5,00%

- -
22,150% 424ÕI 44b6 

Qulrroca - bacharelado 5,00% - 11,760% TT -'---'=:p 
Quimica -licenciatura 6,001. 11,760%  
Rádio, 1V e interneI 5,00% 23,150% 32,4Õ% 

drio. IV e internet mwiha 5,00%  42,.hO% 42M'I. 
Redes de Computadores -tecnológico manha 6,60%

-
1967% 

Redes de Computadores -tecnológico 5,00% 10,57% 01,606% 32,780% 
ero Social 5,00%  

Gestão da Teo cia informação, 5,00% 
Dasgn de Produto  6,90%  

- * ____ 

Cesigo de moda  6,00%  
Desiga Bacharelado 5,00%

rir 

36 

Rconhcid pela Portaria Ministerial n' 6,l4, D.O.U. 21105/7012 

SL3 E1E.0CJL 

195 



TM. P3 iti 

196 

Simara Régia Cunha Alves 

• Solicitação de Auxílio Educação 
• Termo de Concessão do Auxílio Educação 
• Contrato de Prestação de Serviços - IESB



* 
PAwnno

Dos TRABALHADORES
l»,RFTÓHIO r,ACIONAI. 

Recursos Humanos 

SOLICITACÃO DE AUXILIO E 

CPF N°
	

5.G33, 
(nome completo) 

(a) da Secretaria	 aprovado (a) no 

Curso de 	 ,	 (semestral 1 anual), 

pela Faculdade 105 2) d. u&ÁG& .di- LL , venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matricula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$_	 Vencimento 9 3 / O / L)J , 

Valor da Mensalidade: R$ 111	 Vencimento JX) / « /	 J• 

Valor da Mensalidade com desconto: R$_	 paga até o	 / O?- 1 ioi 2, 

Dados da Cta. Corrente: Banco 	 n° Banco 0,C.	 Agência _	 3 

Conta Corrente:

Brasília,	 de 	 de 2012. 

-Ficionário 

João Vaccari Neto 

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão -- AUXíLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 0510712012 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1.1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃ O 1',\ 11 L O 

\iíc 1,	 - R.11. 

<L1U Silvcira Martins. 130 - (. 'ciltIo - (li' 1)I{119-00() - São I'itiIo Si' - Itrusil 
1 i..(	 II) 3243 13 14 - E-mail rhopI.or Ia - 	 orne I l a ,, e htlp://vvs p1 orgbr
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxilio, o funcionário que estiver cursando o 30 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 
a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 

grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 10 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxilio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 
a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 

previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO l'AUJO 

Rua Silveira Marlins_ 132 . ('eníro . (j•3' 0101')-000 . 540 Paulo SI' - Irai] 
1cl( 5 5 11) 3243 1314- F-niaij rlvuplor g Nu - orne I'ac ilTIp //woo p1 org 1w
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação, estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SA() 1,Alho	 3 

RuaSi] vcira NTarhijis. 132- Cuiilro - ([1' 01019-0000 - São Paulo SP - Orasil 
lcI.( -550 1)3243314- E-maiL rhseph org hr - leme Pa, ,e 019 //osvr p0010 hr



b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega 	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

À () 1 1 A U 1,0	 4 
!V,(f('() l(Il?//,1t.Sf,(/IF 'o - R. / 1. 

Rua Sikuija Martins. 132- (entro - (ii' 0101 1)-000- So Paulo SP - 131asil 	 .. .. 
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,íj



TL W39 1EL 

FIL	 202 

b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

Brasília, 07 de julho 2012. 

Nome:	 Siiii
bw,  ra Regia Cunha Alv es oo)Vaccari Neto 
ENIFICIARIO	 SeciëtPkíNacio,iaJ de Finanças 

DIREJ'ORIO NACIONAL 

s À O p A IJ 1. (3 
tV/(CIL'() 1(f,?/fI/iVII(l/i1'() - P11. 

Rua iIveIra Marijis 132- CeiOro - (I]'OlOI9-11Qi1 - So Paulo SP - 13rasil 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB 

1141 :J 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA - IESB 

CONTRATO ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 2a VIA 

CONTRATANTE: SILMARA REGIA CUNHA ALVES
(aluno, pai ou responsável) 

Nacionalidade: Brasileira 	 R.G. 2001010217494	 C.I.0 98563998315 

Estado Civil: Solteiro 	 Profissão: 

Endereço: SQN 415 Bloco 1 Apto 205 205 Asa Norte 

Bairro: Asa Norte	 Cidade: BRASILIA 

F3 EiZrrC,t 

203 

CEP: 70878090
	

Te[.: 34473709
	

UF: DF 

Aluno(co-obrigado): 1221120052 - SILMARA REGIA CUNHA ALVES 	 R.G.: 2001010217494 

Curso: Psicologia	 Turno: Noturno 

CONTRATADO: Centro de Educação Superior de Brasília LTDA - CESB, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, conforme Estatuto Registrado no Cartório do 1 0 Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de 
Brasília - DF, mantenedor do Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, com sede no 
SGAN Quadra 609, Bloco D, Av. 12 Norte, em Brasília, DF, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 0042233310001-09, representado pela sua 
Presidente, Professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Sousa. 

DO CONTRATO: Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS, e na melhor forma de direito, de um lado o aluno, pai ou responsável, acima 
identificado, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, o Centro de Educação 
Superior de Brasília LTDA - CESB, também Já devidamente identificado acima, e daqui por diante 
denominado simplesmente de CONTRATADO, têm como justo e pactuado entre si, e seus 
sucessores, as condições e regras estabelecidas nas cláusulas seguintes, obrigando-se 
mutuamente a respeitar e cumprir o que nelas está contido. 

CLÁUSULA ia - O objeto do presente contrato é a prestação de Serviços Educacionais 
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, ou, caso não seja o CONTRATANTE, ao aluno 
co-obrigado acima identificado, durante o segundo semestre de 2012, ou seja, de 01 de 
julho a 31 de dezembro no regime seriado semestral, de acordo com o planejamento 
pedagógico e educacional do IESB, e em conformidade com o disposto na legislação 
pertinente. 

Parágrafo Primeiro - Os serviços educacionais ora contratados serão oferecidos em salas de aula 
ou em locais que o CONTRATADO indicar, de acordo com o planejamento pedagógico e 
educacional do IESB e as práticas pedagógicas que se fizerem necessárias. 

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO se reserva o direito de não iniciar o período letivo com 
turmas que apresentem menos de 30 alunos matriculados nos cursos de Engenharia e menos de 
40 alunos matriculados nos demais cursos de graduação oferecidos pelo IESB, ficando, nesses 
casos, os alunos classificados e matriculados com direito de optar por um outro curso da mesma 
área de conhecimento para o qual foi aprovado em que haja vagas disponíveis, ou, ainda, pela 
devolução integral das quantias pagas, não cabendo ao CONTRATANTE ou ao aluno co-obrigado 
qualquer reclamação ou recurso. 

Parágrafo Terceiro - Fica também o CONTRATADO com o direito de redistribuir, a cada semestre 
letivo, alunos de seus diversos cursos, cujas turmas tenham sofrido redução do número total de 
matrículas, tomando-as inviáveis pedagógicas e financeiramente, para outras turmas do mesmo 
curso e período. 

Parágrafo Quarto - Excluem-se do presente ajuste a prestação de serviços especiais, estranhos ao 
projeto pedagógico do IESB, cujos valores serão fixados, caso a caso, pelo CONTRATADO. 

CLÁUSULA 2 - O CONTRATANTE, ou o aluno co-obrigado, quando este não for o CONTRATANTE, 
ficam submetidos ao Regimento Interno do IESB, resoluções e código de ética , obrigando-se a 
respeitar e cumprir o que neles se contêm, assim como às normas gerais da educação nacional e 
às demais normas legais correlatas que regulem supletivamente a matéria, em especial à
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legislação que disciplina os encargos educacionais. 

Parágrafo Único - O CONTRATANTE deverá observar as orientações de matrícula para o 
semestre, que são publicadas no sitio do IESB - www. Iesb.br, no aluno on-line e nas 
dependências da Instituição, com vistas a tomar conhecimento dos procedimentos e dos 
prazos para renovação de matrícula para cada semestre letivo 

CLÁUSULA 3 - Como contrapartida pelos Serviços Educacionais que lhe serão prestados porforça 
do presente contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor proporcional do qj 
correspondente a uma semestralidade, dividida pelo número de parcelas mensais e sucessivs do 
semestre letivo a cursar, cujos valores e condições de pagamento conhece e a eles frnui expressamente, independentemente de vir a ocorrer a supressão ou a inclusão de disciplinas ou, 
ainda, o aumento ou a diminuição da carga horária no semestre letivo que se inicia, por fora de 
alterações na Grade Curricular do Curso, desde que essas alterações sejam formalizadas e 
aprovadas pelos órgãos competentes da instituição de ensino, e que essas alterações sejam, 
também, publicadas no Diário Oficial da União e amplamente divulgadas no meio acadêmico 
ainda no semestre anterior ao que se iniciará pela Direção-Geral do IESB, portanto, antes do 
início do período letivo a que se refere o presente Contrato, em observância as Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de Graduação fixadas e aprovadas pelo Poder Público Federal, ou seja, 
Conselho Nacional de Educação e Ministério da Educação. 

Parágrafo Primeiro - A primeira parcela da semestralidade que se refere a matrícula, será paga 
sem nenhuma espécie de desconto ou bolsa, de acordo com os valores constantes no ANEXO 1 
deste contrato, formalizando a aceitação dos termos do presente contrato, por parte do 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo - A matrícula em disciplinas que serão cursadas, no referido semestre, pelo 
CONTRATANTE ou aluno co-obrigado, somente será confirmada, após pagamento da ia parcela do 
semestre - julho/2012 e entrega da documentação exigida, no prazo estabelecido nos locais 
indicados pela CONTRATADA, em conformidade com a Instrução de Matrícula observando o 
disposto no Parágrafo único da Cláusula 2. 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE que deixar de entregar a documentação exigida para o ato 
formal de matrícula no prazo estabelecido, ficará impedido de acessar o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (Blackboard e Aluno on-line), até que regularize sua situação junto a Central de 
Atendimento ao Aluno da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto - No caso do pagamento ser efetuado mediante cheque, a matrícula somente se 
efetivará após a com pensação do mesmo, nos termos das normas legais pertinentes. 
Parágrafo Quinto - A segunda, terceira, quarta e quinta parcelas terão vencimento no dia 1 0 de 
cada mês, com desconto de 10% (dez oor cento) ou no dia 5 de cada mês com desconto 
de 8% (oito por cento). 
Parágrafo Sexto - Para o semestre seguinte à assinatura do presente contrato, a matrícula será 
considerada automaticamente renovada e confirmada, assim como este contrato 
prorrogado uara o próximo semestre letivo, no momento em que o pagamento da primeira 
parcela da semestralidade subsequente for efetivado junto a rede bancária (janeiro ou julho) 
mediante documento próprio de arrecadação e cobrança emitido pelo CONTRATADA, bem como a 
confirmação em disciplinas efetivadas no ALUNO ON UNE pelo CONTRATANTE, 
independentemente de possíveis reformulações da matrícula, ou de alterações na Grade 
Curricular do Curso que impliquem em supressão ou inclusão de disciplinas ou, ainda, de 
aumento ou diminuição de carga horária no péríodo letivo que se inicia, nos termos da Cláusula 
3a do presente CONTRATO. 

Parágrafo Sétimo - Este contrato não será prorrogado para o semestre seguinte muito embora 
efetivado o pagamento da matrícula, se o CONTRATANTE não confirmar as disciplinas a serem 
cursadas no prazo estabelecido nas Instruções de Matrícula, hipótese em que deverá se dirigir a 
Central de Atendimento ao Aluno da CONTRATADA, para regularizar a sua situação acadêmica ou 
confirmar o cancelamento definitivo da matrícula com devolução do valor pago retendo a taxa 
administrativa de R$ 120,00. 

CLÁUSULA 4 - O valor do curso é definido pela mantenedora-CESB e o respectivo valor da 
mensalidade do curso é resultante da divisão entre o valor total do curso e o número de meses 
correspondentes ao período de integralização mínimo da matriz curricular de cada curso, 
conforme constam fixados no anexo 1 deste Contrato. 

I'T v,%1 = - 
fl 

Onde: VM = Valor da Mensalidade do Curso; VT = Valor total do curso e n= número de 
meses correspondente ao período de integralização minino da matriz curricular de cada 
curso. 

Parágrafo Primeiro - O valor das disciplinas que compõem a matriz curricular de cada curso, não 
incluindo a i a parcela do semestre letivo que se refere a matrícula, (conforme constante na
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Cláusula 3a parágrafo primeiro) é obtido entre o valor da mensalidade fixado no anexo 1 do 
contrato, multiplicado por cinco e dividido pela carga horária total do período da matriz curricular 
em que a disciplina estiver inserida. O valor da hora encontrado deverá ser multiplicado pela 
carga horária da disciplina na série.

VM x 5
VD=k xCHD

CHS 

Onde VD = Valor da disciplina; VM = Valor da Mensalidade do Curso; CHS =	 ETC

horária total da série da matriz cumcular em que a disciplina estiver inserida; n = 
número de parcelas (cinco); CHD = Carga horária da disciplina	 205 

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO, de forma unilateral, e sem que se crie para si "n-

obrigação ou direito para o CONTRATANTE, poderá conceder, mensalmente, como mera 
liberalidade, um desconto ao CONTRATANTE, em valor equivalente a uma proporção fixa da 
mensalidade, valor este que deverá constar no boleto de pagamento. 

Parágrafo Terceiro - Quando o aluno for selecionado para usufruir do Financiamento Estudantil - 
FIES, do Ministério da Educação, os valores pactuados serão baseados no anexo 1 deste contrato 
estabelecida na presente cláusula. 

Parágrafo Quarto - Ainda no caso de aluno selecionado para usufruir do FIES, a parcela a ser paga 
diretamente pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, também será baseado na tabela estabelecida 
na presente cláusula, e poderá ser objeto do desconto a que se refere o parágrafo primeiro desta 
cláusula. 

Parágrafo Quinto - No caso de o CONTRATANTE ou aluno co-obrigado solicitar aproveitamento de 
disciplinas já cursadas, deverá requerê-las mediante formulário próprio, o qual passará, logo que 
defendo pela Direção Geral do IESB, a fazer parte integrante do presente contrato, para todos os 
efeitos legais. 

Parágrafo Sexto - O valor mensal da(s) disciplina(s) cursada(s) como dependência ou como 
adaptação, corresponderá ao valor constante no parágrafo primeiro da presente cláusula. 

Parágrafo Sétimo - O valor mensal da(s) disciplina(s) aceita(s) como aproveitamento, 
corresponderá ao valor constante no parágrafo primeiro e da presente cláusula, e será subtraído 
das parcelas vincendas do período letivo. 

Parágrafo Oitavo - O pagamento das parcelas deverá ser efetuado somente por intermédio da 
rede bancária, mediante documento próprio de arrecadação e cobrança, que permita o 
processamento e controle eletrônico de dados, ressalvado o disposto na cláusula sexta. O 
CONTRATANTE autoriza desde já a CONTRATADA a sacar duplicata de Prestação de Serviços 
Educacionais ou emitir títulos de créditos cabíveis. 

Parágrafo Nono - Os boletos serão encaminhados pelos Correios, e caso não seja recebido até o 
quarto dia de cada mês, deverá ser retirado pelo CONTRATANTE ou pelo aluno co-obrigado 
uma segunda via na Central de Atendimento ao Aluno ou pelo sistema eletrônico denominado 
"aluno on Une" da CONTRATADA, sob pena de não o fazendo ficar sujeito, caso o pagamento 
seja efetuado após a data de vencimento, por este motivo, ao pagamento dos encargos previstos 
na cláusula quinta deste contrato. 

Parágrafo Décimo - O Pagamento oarcial do valor líquido da mensalidade, considerando, na 
sua estipulação, os descontos de bolsa especial, desconto de pontualidade e/ou quaisquer outros 
descontos concedidos pela CONTRATADA, redundará na oerda destes descontos resultando o 
saldo devedor igual ao valor nominal da mensalidade, sem qualquer desconto, deduzido o valor 
parcial pago, acrescido dos encaroos orevistos na cláusula ouinta deste contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro - O pagamento parcial do valor líquido da mensalidade, 
considerando-se que para a sua estipulação, incidiu o desconto do Financiamento 
Estudantil - FIES ou o desconto do Programa Universidade para todos - PROUNI ou 
Bolsa Universitária do GDF e o desconto de pontualidade, acarretará somente a oerda do 
desconto de pontualidade, resultando o saldo devedor ao valor nominal da mensalidade 
deduzido os descontos, relativos ao FIES, PROUNI E BOLSA UNIVERS1TARIA - GDF, 
deduzido o valor parcial pago, acrescido dos encaroos previstos na cláusula quinta deste 
contrato. 

CLÁUSULA 5 - Em caso de falta de pagamento, no vencimento, de qualquer das 
parcelas da semestralidade, o valor devido será acrescido de multa de 2% (dois por 
cento), de correção monetária de acordo com a variação acumulada do IPC/FIPE, além 
dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês "pro-rata tempore" 

Parágrafo Primeiro - Para todos os efeitos legais, fica o CONTRATANTE ciente de que o 
CONTRATADO poderá encaminhar seu nome ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e 
ao Serasa para cadastro, caso esteja ele inadimplente por período superior a três meses, 
podendo, nesse caso, o CONTRATADO utilizar-se dos meios judiciais e extrajudiciais de 
cobrança mediante serviços especializados de advogados ou de empresas de cobrança, 
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ficando o CONTRATANTE ciente de que a ele caberá arcar com as despesas decorrentes 
dos honorários advocatíaos e das custas prãcessuais, quando for o caso, ou com as 
despesas de cobrança, fixadas ao correspondente à lO°io (dez por cento) do valor 
atualizado da dívida, em conformidade com a Cláusula 5, observando-se as normas do 
Código Civil, do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA 6 - O CONTRATADO reserva-se o direito de não confirmar e/ou acatar a 
matrícula, do aluno que possua débito remanescente no mesmo curso ou em outro 
ministrado pelo IESB, ainda que contraído por representante legalmente constiti 
nos termos do art. 50 da Lei 9.870 de 23.11.1999. 

CLÁUSULA 7 - Fica estabelecido e admitido pelos pactuantes que, em havdo 	 206 
aumento de custos ou novas tributações, incidentes sobre o CONTRATADO, poderão( tais 
encargos adicionais serem repassados às semestralidades devidas pelo CONTRATANTE, 
com vistas a manter o equilíbrio econômico e financeiro do presente contrato, nos 
termos da legislação pertinente, em especial o contido na Lei n° 9.870, de 23.11.1999. 

CLÁUSULA 8 - O CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, quando não for ele o 
CONTRATANTE, responsabiliza-se expressamente por todo e qualquer dano causado pelo 
aluno ao patrimônio ou a qualquer bem do CONTRATADO, com destruição total ou 
parcial, acarretando, além da indenização e/ou reposição do bem, sanções disciplinares 
ao aluno, desde advertência até desligamento. 

CLÁUSULA 9 - O CONTRATADO poderá utilizar o nome ou imagem do CONTRATANTE ou 
do aluno co-obrigado, quando não for ele o CONTRATANTE, para divulgação de suas 
atividades, sem direito a qualquer idenização, desde que expressamente por ele 
autorizado em documento à parte, obedecida a legislação aplicável à espécie. 

CLÁUSULA ioa - Os Serviços opcionais, de uso facultativo para o CONTRATANTE, ou 
para o aluno co-obrigado, como atividades e aulas extras (não constantes do currículo 
obrigatório), provas substitutivas, segundas chamadas de provas ou exames, aulas de 
recuperação, bem como documentos escolares (histórico escolar, atestado de 
escolaridade, guia de transferência e outros), aquisição de uniformes, material didático 
e processo de aproveitamento de disciplinas, não estão incluídos por este contrato, os 
quais serão cobrados à parte, na conformidade da tabela aprovada pela Direção Geral do 
IESB. 

CLÁUSULA li - Na forma dos arts. 408 e seguintes do Código Civil Brasileiro, se, por 
sua iniciativa, qualquer das partes der causa à inexecução do presente CONTRATO, 
incorrerá na pena convencional, prevista no Parágrafo Unico da Cláusula 12. 

Parágrafo Primeiro - Se o CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, caso não seja ele o 
CONTRATANTE, desligar-se da instituição de ensino, no semestre correspondente ao seu 
ingresso via processo seletivo, ou da rematncula, até 1 (um) dia antes da data de início 
das aulas do oeríodo letivo, o CONTRATADO reterá, em seu favor, a importância de R$ 
120,00 (cento e vinte reais) do valor pago a título de taxa de processamento de 
matricula e do seu cancelamento, a qual será sempre, e na mesma proporção, majorada 
quando da ocorrência de aumento da semestralidade, nos termos da Lei n° 9.870, de 
1999. Após esta data, ou seja, após iniciado o período letivo, não haverá devolução da 
quantia paga. 

Parágrafo Segundo - Em caso de o CONTRATANTE ou o aluno co-obrigado, caso não seja 
ele o CONTRATANTE, solicitar desligamento da instituição de ensino, após o primeiro dia 
de aula do período letivo, ficará sujeito ao pagamento pro-rata da mensalidade até o dia 
correspondente à formalização do pedido 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese do CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado, caso não 
seja ele o CONTRATANTE, solicitar o trancamento da sua matrícula, em qualquer época, 
ficará sujeito ao pagamento pro-rata da mensalidade até o último dia correspondente à 
formalizacãp do oedido. 

Parágrafo Quarto - A desistência, não formalizada até o encerramento do semestre 
letivo, implica em abandono dos estudos e acarreta a reprovação do aluno nas 
disciplinas em que foi matriculado, além de sujeitar o CONTRATANTE ao pagamento 
Oro-rata da mensalidade até o último dia correspondente a efetiva prestação de serviços 
pela CONTRATADA, além da multa contratual equivalente ao valor de uma mensalidade 
do curso, em conformidade na cláusula 12. 

Parágrafo Quinto - Na hipótese de ocorrer o indeferimento da matrícula do 
CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado, caso não seja ele o CONTRATANTE, por não 
preencher ele as condições exigidas para ingresso no ensino superior, os valores já 
pagos não serão devolvidos pelo CONTRATADO a não ser aquele previsto no parágrafo 
primeiro da presente cláusula, com a retenção da importância ali prevista, caso o 
indeferimento se dê até (1) um dia antes do início do período letivo. 

CLAUSULA 12 - O descumprimento de qualquer das condições do presente contrato, 

10 de 12 20/6/2012 15:IÇ



http://php.iesb.Lr/vestibu1arffdcs/matricu1aJdocphp7do(  

por uma das partes, desobriga a outra do seu cumprimento.

 Único: Fica estabelecida a multa contratual equivalente a uma mensalidade do 
curso à aquele que deixar de cumprir as condições do presente contrato. 

CLÁUSULA 13 - O presente instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS é firmado com base nos artigos 206, incisos II e III e 209 da 
Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, Livro 1, Títulos V e VI, no que couber, e entrará em vigor com o deferimentç. 
matrícula do CONTRATANTE ou do aluno co-obrigado pela Direção Geral do IESB e ' I Uffià » vez efetuado o pagamento da primeira parcela da semestralidade, conforme o disqsto  na cláusula terceira, parágrafos primeiro e segundo. 	 207 
CLAUSULA 14a - Para solucionar eventuais controvérsias em decorrência da execuçãdo 
presente CONTRATO, fica eleito o foro de Brasília/DF, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de mútuo e pleno acordo firmam o presente CONTRATO, em duas vias de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

Brasília, 20 de Junho de 2012 

CONTRATANTE - 
Nome: i»Ly1í\J P 6)4 (.1	 ALUNO (se não for o CONTRATANTE) 
RG:

Deferido em f L /	 /	 (1 

Testemunhas: t /

Eda C. 8. Machado de Sousa 
RG.: 1.194.178 - SSP/DF 

Rossani Ribeiro Prado Bastos	 Cristiane de AraújoTeixeira 
R.G.: 369.240 - SSP/DF	 R.G.: 129.935.19 - SSP/DF 

11 de 12	 20/6/2012 15: 1



12 de 12
20/6/2012 15 

TM. WR 

298 

natricuJaJdocp?d0



-.----.- •?-	 -,--.-.- .-----.-.-.- ----	 ---,

Centra Ui 
ATevni

Hj 

A REITORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB CONFERE O TÍTULO DE 

BACHARELA COM FORMAÇÃO DE PSICÓLOGA 
A 
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de nacionalidade brasileira, nascida no Estado do Ceará, no dia 2 de dezembro de 1983, documento de identificação 
3740465 SESP/DF, tendo em vista a conclusão do Curso de Psicologia, no dia 31 de janeiro de 2019 e lhe outorga o 
presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais. 
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CREDENCIAMENTO 

Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília-IESB, 
Recredenciado pela Portaria MEC n o 1.146, de 1° de novembro de 
2018, publicada no DOU n° 212, Seção 1, p.36. 

T	 CURSO DE PSICOLOGIA 
Título: Bacharela com Formação de Psicóloga 

Renovação de Reconhecimento: Portaria n°. 265 de 03104/2017, 
publicada no DOU no . 65, Seção 1 pg 45-55. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB 

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação (MEC) 
nos termos do Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017, 
publicado no DOU n o 241, 18 de dezembro de 2017, Seção 1, 
páginas 2 a 9. 

Registro n°: 19777	 Processo n°: 589639 
Livro n°: 12	 Folha n°: 3956 
Data de Registro: 01 de fevereiro de 2019 

Tassiana de Oliveira Pinto
Secretaria Acadêmica 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA-CESB 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRÁSÍLIA 

HISTÓRICO ESCOLAR 

Nome: 1221120052 - Silmara Regia Cunha Aives 

8 PSCO47 Tópicos Especiais aos Psicoterapia Ii 

8 P5C049 Orientaçéo Profissional 

8 PSCOSO Saúde do Trabalhador 

9 P5CO39 Tópicos Especiais em Psicologia do Trabalho 

9 PSCO43 Intervenção em Situações de Risco 

9 PSC046 Planejamento e Implementação de Politicas Públicas em Saúde 

9 P5C074 Estágio Supervisionado O 

10 PSC075 Estéqio Supervisionado II 

10 P5C076 Tópicos Especiais es, Novas Arcas Profissionais

2/2017 60 95 MS	 Aorovaç 

212017 50 95 MS 

112017 60 83 SS	 AprovaT 

112018 60 93 SS F	 Acr2a11 

2/2017 60 90 éS e	 4rovad 

2/2017 60 95 SS 

1/2018 240 100 SS	 Aprovada 

2/2018 301 100 55	 Aprovad 

112018 60 90 SS	 Aprovad

Enade: 
Estudante dispensado de realização do ENADE, em razão do calendário trienal 

Atividades Complementares 	 Carga Horária: 248 

CArgo Haródo poro b,tOgr.liaçio ieslor	 4040
	

Àooso(l 

Dados do Processo Seletivo 

Curso:
	

Ano/Período:	 / 

Provas Co Processo Seletivo 

Prova 

Observações 

• Veçirrre de Ensino: Todos os cursos de Gradua00 do Centro Univesitõrio OESS tors ostruturaçdo Senaca Semestral 
2 - Processo Seletivo (Vestibular): O Centro UniuerOitdrin Instituto de Educação Superior de BravO ia vão fornece as notas de ciassiiiicação do Processo Seletivo (Vestibular) por ser on uso oxciusve do Comissão de Acesso à Graduação - CC 
coolxrrrre sermos do Edital de Vestibular. 
3- Menções (Notas)

Menções correspondentes	 i Menções correspondentes
50130	 Sotas 

9.0- 10	 55 - Superior	 3.0 -4.9	 Ml- Médio Inferior 
7.0 8.9	 MS - Médio Superior	 O.: - 2.9	 II - Inferior 
5.0 . 6.9	 MM . Médio	 o	 SR - Sem Rerdirnento 

4- As menções de aprovação são SS. MS , MM  AD. Os créditos 0351205 através de aprooeitar00000 de estudos constam do Ustórico Escolar corno AO. 
5 - A duração da hora aula é de cinqõenta minutos.

Basilia, 22 de fevereiro de 2019. 

^e tr^	 U 
Analista Acadêmico J

IESB 
Central de Atendimento 

CENTRO UNVERStTÀEIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE RRASÍI.ta 
ICENTRO urnvEsstrtielo N5TTPJIO DE EDUCAÇ.90 SJPEtuOR DE eSesiltA 
SOAR Q	 um. Conjunto 

o'
70850-090 Br.sOia . DE. 

Tal. 51 61 448 9800. P6059 ao 040 3608 

Emitido em: 22/0212019 às 122812 

A upresuniaçuo do urdas as paginas ou carimbo nutos dõgua u:eslsm a uulemicidu drsin docunrovi 
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Curso: Psicooqa 
Renovação de Reeornecimerto PorTara i' 265 de C3O42í2 , jhcaoa c. :ro.	 6. 3e;a0 

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Declaramos, para os devidos fins, que SILMARA REGIA CUNHA ALVES, 

registro acadêmico n° 1221120052. documento de identificação n° 3740465 

SESP / DF, concluiu neste Centro Universitário IESB, no 2 11 semestre de 2018. o 

curso de Bacharel em Psicologia (Formação de Psicólogo), conforme diretrizes 

curriculares nacionais do curso (Resolução n°5. de 15 de março de 2011), tenac 

colado grau no dia 31/01/2019. 

Declaramos, ainda, que o diploma foi solicitado sob n de protocolo 589639, 

e encontra-se em fase de emissão e registro. 

Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2019. 

Herne-1 
Analist a Acadéin 

'ES 

Cøntro Unlvprsê?âro lESO 
isb.hr - () 3340.3747 

Cmp Goõn,.a	 C:npijs (u	 (,1mtj; LIv'f Karbu Oer. SGAN	 ri 609 .	 AS.	 - %A5 Oadr .1I4	 QNN 3 Àa	 9.JD,t .2 Winr BrasiI	 orri 97 c. 911 U Sj Rr"iia Í)F 
Qp TÇ HG.4	 CCP 70 20C.73	 CE- 7 2 225 3 S
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SOLICITAÇÃO DE AUXILIO EDUCAÇAO 

EU	 ç\, -c	 CPF N° 
(nome completo) 

funcionário (a) da Secretaria

13 

'DW1^1 UI 

aprovado (a) no 

Cursode	 ,	 (semestral/ anual), 

pela Faculdade	 jyÇ	 ç\.4 J'&)v	

jjÇjÇ

	 venho solicitar o Auxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 

a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matricula, a grade curricular e ao contrato 
financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matricula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matrícula: R$ 	 Vencimento  

Valor da Mensalidade: R$	 Vencimento	 /	 /  

Valor da Mensalidade com desconto: R$_7. 	 paga até Ç )5 / O / QÇ .( 

Dados da Cta. Corrente: Banco_ 	 n° Banco
	

Agência___________ 

conta Corrente:

São Paulo, ____ de	 3 9--,Ç'	 de 2014. 

/	 ) 

Funcionário 

Autorizo:

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01/2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1- Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO 

Núcleo Ad,ninisirallvo - R. 1-1. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CE11 :01019-000 - São Paulo SP - Brasil 
Tel. (+5511)3243.1323 - E-mail: gerei  ias. santospt. org . br - 1-lome Page: http://www.pt org,br



*
PARTIDO

Dos TRABALHADORES 
I)IIEFÓRIO	 NA(:IONAI.

R'ELML JPtI2 EITC'J 

215 

('. 

2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3° Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO 
Núcleo Adniinisl,alivo - R. li. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:010I9-000 -São Paulo SP - Brasil 
Tel:(+55 II) 32411323 - E-mail: gercrnias.san1osptorgbr - Horne Page: littp://www.l)t.org.br
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

31 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação , estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO 
Núcleo Administrativo - R. H. 

Rua Si vcira Martins, 132 - Centro - CEP :0 1019-000 -São Paulo SP - Brasil 
Tel:(+551 1)32431323 - E-mail: gerem ias, santospt. org . br - Horne Page: http://www.pt.org.br
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, o 
presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO
Núcleo Adminisfralivo - R. FL 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP.01019-000 -São Paulo SP -Brasil 
Tel:(+55 11)3243.1323 - E-mail geremias.santospt.org.br  - Horne Page: http://www.pt.org.br
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1% ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 97 de Janeiro de 2014. 

Nome: Viviane da Silva Dias 
BENEFICIÁRIO	 DIRETÓRIO NACIONAL 

SÃO PAULO
Núcleo Administrativo - R.H. 

Rua Silveira Martins, 132- Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP -Brasil 
Tel.:(+551 1)32431323 - E-mail: gerei ias santospt.orgbr - Horne Page: http://www.pt.org.br
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Exmo. Sr. Diretor da FACULDADE DE COM UNIC: 

Nome do Aluno: VIVIANE DA SILVA DIAS 
Matrícula: 41417420	 RG:429311746	 CPF:23080416843 
Endereço Residencial: RUA PEDRO DA SILVEIRA 425 GUAJANAZES 
Cidade: --MUNICIPIO NAO CADASTRADO-- 	 Estado: SP 
E-mail particular:	 anediasO1@boI.com.br 
Teiefone:res.:	 (11)25563975	 Comi.: (11)32431313 
Filiação: DIACIZO DIAS DAS VIRGENS e EDNEIDE MARIA DA SILVA DIAS 
referindo-se ao Aluno: 

:	 o Aluno é o próprio Contratante; ou, 

o Contratante não é o Aluno; 
Dados do Contratante: 
Nome: VIVLAJJE DA SILVA DIAS 
Matrícula: 41417420	 RG:429311746	 CPF:23080416848 
Endereço: RUA PEDRO DA SILVEIRA 425 GUAIANAZES 
Cidade: --MUNICIPIO NAO CADASTRADO-- Estado: SP 
E-mail particular: viuianedias01@boI.comhr 
Telefone: res.: 11 25563975	 Comi.: 11 32431313

Nasc: 1010211988	 Sexo: Feminino 

CEP: 08461430 

Ce 1.: (11) 975 55747 

Nasc: 10/02/1988	 Sexo: Feminino

CEP: 08461430 

Cel.:11 97555747 

têm justo e contratado o seguinte: 

1 í:d: siclo ,ro,.:c lo 'co Ir:c':osoo Selc:clivo paro 1: 000,0 do RELAÇÕES PÚBLICAS NOTURNO r ' : ' p:oc o;, ml:::	 1:1 pc;: o. silcoolre ,	 1 o,:: cc,:	 cl	 :l,:o:	 V couro-Ir: iolivo <lo 21111, ou 	 preocle:'do ao :lP	 cpli:',::	 :';nrai ' da cor:o.:lcc:c
deou::oô:::u ou cnptaçVos o':okocieS. d .larrcçIo-o ciente cIo <100. 

1. .rc, u;scoc:lccric do pn000Irc roqcccr:c:cc:cnlo o :) prcqancorclo da primeica parcela cio occcccrl;ccicc Ic:cpilc;c:ri <coa odor: 	 ao 
Ircot:cccor'pitc: Pa:[i:uI,:r cio Curcioclo do AIc:oíio dc: PreLç:ico do SorviçosCd :o:corocic;, c Iclo o p-c: 1:; icclNc 	 lo 1101:1010 

011:0:1:: cl :p::.' o:' oI:c:c:cir: 	 lispoccivol cio silo l l 1lp : í/www,írcoc.Icc/Icm1.cjc1cdc:o/oo:c(:: po ou::: 11:01<:	 :i::::,	 co :<'cpc;Ic,:ci;: 
n:';::llo o Ii" Cor:.or:o <1,: k::(11Mm do liii ilos :' Docccnie::tos <lo Copclol elo Erdac.lo ao 53:: ['ciclo s::I: c" 1.5:1' 5/.): 
.1. a cccatrie-:cla do abirio ii :qresaante fico condicionada 7: entrega de cópia atitenticada 011 ccriqína 1 c1: clec ti1ccoc:l cl 

Coccclusio o do Hirctoc ico PcoIar do Ensino Médio. Caso ambos os documento cão sojanc 0011 e:pcos ole o dia 2010 i120 ,1 4, 
cnalrccccla será c:oc:scdor: ir: cancelada ices termos do clánsula 1 do contrato acuo,;: i'otecfrkc, cicio a '00tIt1clç0cc :1 . ' II1A, ,l, 
valor pago co: até 30 (trinta) diao opôs a formalização do pedido junto a Contratada. 

v:Ior do co:o:i:c',lc;cIi aol:' l:r:::ll:c:O 7' ci,: 2`1.980,2o 	 pr;ciccc:c:lcc A do 1711/11:00 000:.:Il,ucdo co: :c:,.:ccu:ii:I cd:' li luScA; lo 
.

- Oh:: vcclnrocc clovt:rã,: Ilcir Pí10S cc:,:: 01100<1 do :'ccf,orjdo C)c:c:IrcIo. 
l,:rc:ecc<e ibm cm pc :cic:m: cl p,crcelcc :;oríc eobriAdO o c1a:t3: de Ident:Icc:aç;io do Alorco (CIA).  

)0 53 21:110 (cí'u.:I:d:çAoi. 
<cí'v::cd Vi:: ;15/Odip Ols 'Jc;Iill '01 SIlO 5:l):,hí:,1,) ;om.,rcdAcicucsc di 	 iplciccis:i::ccc:oco cIoi':,c:d' lOí,.lS ".00i:cpL'0:';cul 1.: 1 : 0	 O 

hc,',.crc;;; :1,' ,:::l;:'; l01.I)100l,l,1 ., c'eli Ii	 <li/sI,' 

;: :lopt 0Ç)l's	 ho:,:, io,; 1. 
'riso c:c al::rco sujo orcccccclo O:) l0ç:110;Oicl :m:a:ctccla pel,c CocmIrotccdc•c e m;cc:u:: r cIiOc:i,I:::,c:; o,':: 	 pc;:::: 1: foi  

:c;::ov;c(ii)	 ,:cc:dc: que	 cc:: oiJt:c;	 'cIrco	 111 ecrc ociIc	 1:c:e,:, 1;:::; cI:<cc::cl:n,:c; sc;c:o cc:;c:::;::	 cc' o	 ccc::' ii:	 <ic'll11:id:l;:.; 
robca<lrm:: coo 101:::;:;; do di;p&:sio lcccs .:Iác.:occiccsi (lo 10.3 do Corcicoti:. 

7,- ou: occor: do c;:nc:qAc:l:i,.c hosp:tcclar, a (:ON'[5AIALIA eocsnciccli,crá o ALUNO parc: ccci lc::sp:Lml dc re::lmac Cc Al UN( 
SEI 1 R'FSPONSAVEL 1 INANCI.1I5(),,Sr:q,crcm 1:0 a ai:';:: ::oo: til:, :iOOp(':,lblc llo:.;pit,:l,:::'s ,c Sc:'c:':il [01111 ; dc: :'Ia;::u::l	 1.1,1,,:
11<csplt,clo;;(:l;rc:;:,:c;;r:)5c:c:J,c : 

I;portante 
O 1:01:10	 J0	 11lu	 w'_(	 co. dique aqui ora obloro modelo od<qlcdo do c r:'ro	 .cun:c. r	 :'; :1

11:•:ccoror;
 

de, dcl.: 

Sou 1 Lcuiu. 7 (Io dou: ci: l:: A) 1,1 

Aluno: \il\/IAN 1 1.) A 511 VALI IAS 	 Contratante: 

....................................................... https :1/sei etco.íaap.br/matri cuialreq uer_matri cola_com conlrato.asp 112
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Deferido em 
São Paulo	 de	 de 2014. 

ASSINATURA DO DIRETOR 

Rii/'mjry.. lflqmnó1joik .. Ci1.P.Üj2l2QQ1	 íoi'jJ	 SP	 Fii(I I)36II2.7;.1uo,f 	 (11)0>,) 
pseioUVOtaap.br 

II 

ç; g 1 

https ://sei etKo.faap.brjmatrj cul a/req uer matri cui a_corn_contrato.asp 	
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CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 	 221 

Pelo presente CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, a Fundação 
Armando Alvares Penteado, inscrita no CNPJ sob n°61.451431/0001-69, com sede nesta Capital do Estado 
de São Paulo, à Rua Ceará, 02, entidade mantenedora das FACULDADES DE ENGENHARIA, 
ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING, ARTES PLÁSTICAS, COMPUTAÇÃO E 
INFORMÁTICA e DIREITO, estabelecidas nesta Capital, à Rua Alagoas, 903, doravante denominadas 
respectivamente Contratada e Faculdade, e de outro lado, o ALUNO e o CONTRATANTE, qualificados no 
Requerimento de Matrícula, têm entre si justo e contratado o que segue: 

1 O presente contrato é regido pelos artigos 206, incisos II e III, e 209 da Constituição Federal, Leis n's 
8,078/90,9.394/96  e 9.870/99, e demais legislação aplicável. 

1.1. A Contratada repassa ao Aluno os benefícios tributários e previdenciários decorrentes da decisão 
concessiva de liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2028, do Supremo Tribunal Federal, por meio 
de bolsa de estudos que poderá ser revogada na hipótese de revogação da aludida liminar, situação em 
que a Contratada terá aumento em seus custos, porque ficará obrigada ao recolhimento de tributos e 
contribuições em acréscimo aos que recolhe atualmente. 

2. A Contratada obriga-se a ministrar ensino ao Aluno de acordo corri o Plano de Estudo do Curso 
especificado no Requerimento de Matricula. 

2.1. São de exclusiva responsabilidade da Contratada o planejamento e a prestação dos serviços de 
ensino, fixação do currículo, designação de professores, orientação didática, e todas as demais 
providências que as atividades docentes e discentes exigirem. 

2.2. M aulas serão ministradas rias dependências da Contratada ou ern outros locais pela mesma 
indicados. 

3 A matricula do aluno: 

a.- formaliza-se pela autorização pela Diretoria da Faculdade, após recebimento do Requerimento de 
Matricula devidamente assinado, que implica adesão ao presente instrumento, dos documentos abaixo 
relacionados (apenas para alunos ingressantes), e efetiva-se pelo pagamento da parcela equivalente á 
matricula. 

ai. histórico escolar do ensino médio ou equivalente (°); 
a.2.certificado de conclLisão do ensino médio OU equivalente (*) 
a.3.cópia da cédula de identidade do Aluno; 
a,4. cópia do CIC do aluno ou responsável; 
a.5. cópia da certidão de nascimento do Aluno; e, 
a.6.duas fotografias 3X4 recentes. 

() devem ser entregues em cópia autenticada ou cópia simples acompanh-ada do original. 

b - não será admitida caso o Aluno tenha débito com a Contratada; 

o.- deverá ser efetuada no penedo estabelecido pela Contratada; 

d.-não será aceita quando impossível ao Aluno completar o período seio repetência por faltas; 

e.- apenas poderá ser cancelada mediante requerimento por escrito, sob pena de manterem-se todas as 
obrigações ora pactuadas; 

f.- será cobrada sem abatini ente ou acréscimo, efetuando-se eventual compensação deles decorrente 
dentro do mesmo penedo letivo; e, 

g.-seu cancelamento não implicará quitação dos débitos vencidos até o mês referente ao do pedido. 
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3.1. A falta do preenchimento de qualquer dos requisitos cóntidos no presente contrato isenta a Contratada 
de quakuer viriculação com o Aduno e o Contratante. 

4. O Contratante obriga-se a pagar o valor especificado no Requerimento de Matrícula na forma ali 
estipulada. 

4.1. Pagamentos efetuados em cheque serão considerados quitados após sua compensação, ainda que 
tal condição não conste do recibo.

TL EiPfiOR ELElTO 
4.1.1. O pagamento de cheque não compensado só poderá ser efetuado cm dinheiro ou cheque 
administrativo.	

222 
4.2. Eventual saldo em favor do Contratante será restituído após o desconto de débitos que o mesmo tenha 
Para coro a Contratada. 

4.3. Pagamentos antecipados não quitarão eventuais acréscimos que venham a ser apurados 

4.4. A quitação de parcela posterior não implica quitação das anteriores. 

4.5. O Contratante declara ter ciência de estar recebendo bolsa de estudos em valor equivalente á diferença 
dos valores Permitido e Praticado identificados no Requerimento de Matrícula 

5. As atisidades extracurriculares terão seu valor fixado pela Contratada e serão cobradas ii parte, inclusive 
disciplinas em dependência ou adaptação, aulas de recuperação, materiais e outros, ainda que destinados 
a trabalhos de conclusão de curso. 

5.1. É facultado ao aluno cursar até quatro Disciplinas Extracurriculares por semestre, as quais não serão 
cobradas desde que o Muno esteja cursando todas as disciplinas obrigatórias de seu curso. 

a.- são Disciplinas Extracurriculares aquelas que não pertencem ã grade curricular do curso em que o Aiuno 
está matriculado nem têm equivalência com outra disciplina da referida grade curricular; 

b.- desde que autorizado pela Diretoria da Faculdade do curso em que o PJunc) está matriculado, a carga 
horária obtida pela aprovação em Disciplinas Extracurriculares poderá integrar a carga horária exigida a 
titulo de ,Ajividado Complementar: 

e.- a matricula em qualquer Disciplina Extracurricular está sujeita a: 

cl. disponibilidade de vagas; 

c.2.analise de risco de disciplinas práticas ou de pré requisitos de formação específicos; 

c.3.disponibilidade em horário que não colida com a frequência do aluno ás disciplinas obrigatórias de seu 
curso, 

d.- ria hipótese de o Muno trancar sua matrícula ou ser reprovado em urna Disciplina Extracurricular e 
pretender cursá-la novamente a mesma será cobrada; 

e.-a reprovação em Disciplina Extracurricular não obriga o Ajuno a cursá-la novamente. 

5.2. Caso o Muno curse mais do que quatro Disciplinas Extracurriculares as que excedam esse número 
serão cobradas à razão de 12,5% (doze e meio por cento) da mensalidade, por disciplina, acrescendo tal 
valor ao da mensalidade retroaqindo à matrícula. 

6. As mensalidades escolares vencem rio dia cinco de cada mês 

6.1. Na hipótese de atraso no pagamento, incluída a hipótese de cheque não compensado, o valor dedo 
será acrescido de 2% (dois por cento) de multa, corrigido monetariamente de acordo com o indico de 
variação do IGP-M/FGV, e o total acrescido de juros de mora à razão de 1% (hiini por (,ento) ao môs, até o 
dia do efetivo pagamento. 

6,1.1. Caso o índice acima indicado seja suprimido ou tenha sua utilização vedada, adotar-se-á o que er a 
substitui-lo ou, na falta deste, o INPC/IBGE garantindo-se que os débitos em atraso sejam corniqidos 
monetariamni ente. 

62. Na hipótese de o Contratante não receber o boleto bancário tempestivarnente deverá efetuar O 
pagamento Junto à Contratada até o vencimento, sob pena de incidirem os encargos ora contratados 

httPs://seletiva.faap.br/matniculalcontrato.asp
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6.3. Os valores devidos a título de multa por atraso na devolução de material para a biblioteca poderão ser 
incluídos no boleto da m ensatidade. 

6.4. Quaisquer pagamentos efetuados em desconformidade ao ora contratado, como por exemplo, 
efetuados após o vencimento sem os acréscimos moratórios contratuais, ainda que aceitos pela instituição 
financeira recebedora não implicarão quitação da parcela, sendo a diferença cobrada posteriormente, 0001 
todos os acréscimos ora contratados.

TIÀL 7. O cancelamento da matrícula antes do inicio das aulas autorizará a restituição do 70% (setenta por cento) 	
UF

 

do valor pago em até 30 (trinta) dias após a formalização do pedido junto à Contratada. 	 223 
7.1. Após o Inicio das aulas são devidas as mensalidades que se vencerem até o mês eni que for requerido 
o cancelamento, urna vezque os serviços ficam disponibilizados ao AJuno. 

8. O Muno ungressante em regime de aproveitamento de estudos: 

a. pagará a mensalidade integral dos calouros daquele semestre, independente do período letivo que for 
cursar, não tendo aplicação, no caso, o disposto na cláusula 10.1; 

b. - estará obrigado ao pagamento das parcelas vencidas desde o mês em que sua matrícula for 
efetivada, inclusive. 

8.1. Caso o AJuno seja oriundo de outra Instituição de Ensino, não terá cobradas adaptações até que atinja 
o último semestre letivo do curso normal, após o que passará a pagá-las nos termos ora contratados: 

8.2. Caso o Muno seja oriundo de Faculdade mantida pela Contratada: 

a.- se houver transferência, as mensalidades de seu curso primitivo deverão ser pagas até o mês 
imediatamente anterior ao de sei.i requerimento de transferência e, desde então, as de seu novo curso; 

b.- se cursar disciplinas nas quais já foi anteriormente reprovado, ainda que em outro curso ou em outra 
época, tais disciplines serão cursadas em regime de dependência, e cobradas nos termos do disposto 
nas cláusulas 10 a 10.3 do presente instrumento. 

9. As bolsas de estudos: 

a. - deverão ser solicitadas por escrito junto à Central de Bolsas da Contratada, no período determinado 
por esta, e implicarão concordância cern as condições para sua concessão: 

b. - não serão concedidas a alunos em débito para com a Contratada; 
c.- serão canceladas, independente de qualquer aviso ou notificação, na hipótese de falta do pagamento 

de duas mensalidades, consecutivas ou não, e os valores anteriormente descontados serão cobrados 
corri as demais parcelas; 

d. - não serão concedidas a AJuno que tenha disciplinas em dependência OLi esteja reprovado; 

e. - não incluirão a parcela correspondente à matricula; 
f. - não incidirão sobre as disciplinas extracurriculares, optativas ou cursadas a título de dependência, 

reprovação ou adaptação. 

9.1.0 candidato a qualquer bolsa de estudos deverá efetuar o pagamento das mensalidades 
pontualmente, até eventual concessão da bolsa pleiteada. 

9.2. Somente serão analisados os pedidos de bolsa auxilio dos alunos regularmnente matriculados e que 
apresentem o Requerimento nos prazos estabelecidos no calendário oficial. 

10. As disciplinas extracurriculares, optativas ou cursadas a titulo de dependência, reprovação ou 
adaptação, alem daquelas do currículo normal, serão cobradas à razão de 12,5% (doze e meio por cento) 
da mensalidade, por disciplina, acrescendo tal valor ao da mensalidade, retroagindo à matricula. 

10.1. Se o alu.uno cursar 50% (cinquenta por cento) ou menos das disciplinas constantes do curriculo 
normal, pagara o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da ou erisalidade. Se o aluno 
cursar entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) das disciplinas constantes do currículo 
normal, pagará o valor integral da mensalidade. 

10.2. O aluno que requerer por escrito, no prazo especificado no Requerimento de Matricula, o adiamento) 
da(s) disciplina(s) em dependência em que estiver matriculado, será dispensado de seu pagamento, 
desde que não tenha havido frequência às aulas, 

10.2.1. Após esse prazo, serão devidos os valores vencidos até o requerimento de adiamento, Linla vez que 
05 serviços tican'i ã disposição. 

https://sel etio.faap.br/matnicul  aiContrato.asp 	
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10.3. Caso o Aluno, em razão de reprovação, trancamenio ou afastarnenLo da Faculdade, ultrapasse o 
número regular de semestres ou anos letivos de seu curso, o valor de sua mensalidade para o(s) 
período(s) letivo(s) Subsequente(s)será, sucessivarnente, o mesmo daquele dos concluintes de seu curso, 
mantendo-se tal situação até a efetiva conclusão do curso. 

10.4. Não serão cobradas adaptações até que o Aluno atinja o último semestre letivo do curso normal, após 
o que passará a pagá-las normalmente. Caso o aluno curse apenas matérias a título de adaptação, a 
mensalidade será cobrada nos termos da cláusula 10.1, considerando-se para cálculo do percentual, as 
disciplinas constantes do currículo do semestre mais adiantado cursado pelo .Aluno.

SuPO E1Et1)L 
11. O lrancíirnerito de matricula: 

a. - não podera ser efetuado no primeiro período letivo em que o aluni:i estiver cursando a Faculdade; 
b. - implicará o pagamento da mensalidade que se vencer no mês em que for solicitado, mesmo que a 

solicitação seja efetuada entre os dias 01 e 05 do mês; 
c.- obedecerá ao Regimento Interno da Faculdade; 
d. - deverá sempre ser solicitado por escrito à Contratada, sob pena de manterem-se todas as obrigações 

ora contratadas; e, 
e. - não implicara quitação dos débitos vencidos até aquela data. 

11.1. O aluno que trancar matricula obriga-se, no seu retorno ao curso, a cursar as adaptações 
eventualmente necessárias, decorrentes de alteração curricular ou mudança no conteúdo programálico das 
disciplinas, pagando pelas mesmas nos termos do presente instrumento. 

12. O presente contrato poderá ser rescindido pelo Aluno ou pelo Contratante por cancelamento da 
matrícula por escrito e. pela Contratada, por desligamento nos termos do Regimento Escolar ou por 
inadimnplêricia, desde que legalmente permitido. 

12.1. Em qualquer das hipóteses acima indicadas, o Contratante deverá pagar a mensalidade do mês em 
que houver o requerimento, além de outros débitos eventualmente existentes. 

13.	 Em caso de inadimplência, a Contratada poderá, ainda, optar: 
a-pela emissão de Letra de Câmbio, a ser sacada contra o Contratante, pelo valor da(s) parcela(s) 

vencida(s), acrescida(s) das penalidades acima estabelecidas; 
b..-pela comunicação aos cadastros e dados de consumidores legalmente existentes, uns termos dos 

artigos 6° da Lei 9.870/99, 475 a 477 do Código Civil e 43, §2°, da Lei 8,078190. 

14. O Aluno e o Contratante declaram que: 
a-estão cientes de que eventual ausência às aulas não isenta do pagamento das mensalidades nem dá 

direito à restituição das parcelas pagas, pois os serviços ficarão disponíveis até rescisão por escrito do 
presente instrumento; 

b..-conhecem e obrigam-se a acolher o Regimento da Faculdade, demais obrigações constantes da 
legislação aplicável á área de ensino superior, bem como eventuais decisões da Contratada que 
disponham sobre a matéria; 

c.- estão cientes e concordam com a utilização da imagem do Aluno e de trabalhos por ele desenvolvidos 
para suas atividades acadêmicas para divulgação institucional da Contratada, dentro ou fora de seus 
carnpi, em qualquer mídia, a qualquer tempo, através de registros fotográficos, filmados, digitais. ou em 
qualquer outra base; 

d.- os valores ara contratados forarri calculados de acordo com a atual situação econômica vigente, 
representando o equilíbrio econômico entre as partes. Assim, a fim de manter tal equilíbrio, e desde que 
legalmente permitido, os valores das parceles mensais poderão ser alterados no caso do coni provado 
aumento de custos ou redução de receitas ela Contratada. 

e. -o Aluno deverá tratar todos coro urbanidade e polidez, acatar e curruprir todas as instruções, disposições, 
recomendações e avisos acerca cio uso e manuseio de máquinas, ferramentas, aparelhos e 
instrumentos, nas oficinas, laboratórios, estúdios, ateliers e assemelhados mentidos pela Contratada, 
no horário escolar e fora dele, respeitar o patrimônio cia Contratada, inclusive no que se refere à 
utilização indevida de computadores e da imagem da Contratada e/ou quaisquer pessoas a ela 
vinculadas, obrigando-se ao ressarcimento por perdas e danos; e, 

f. - estão corretos os dados cadastrais constantes do Requerirruento de Matricula, obrigando-se a inform ar 
qualquer alteração em até 30 dias da sua ocorrência. 

15. Serão pagas taxas para expedição do: 

• Diploma (exceto aqueles em papel simples, cuja cobrança encontra-se sub juclice, enquanto vigorar a 
antecipação de tutela); 
• segunda via de diploma; 
• segunda via de certificado de conclusão de curso; 
• segunda via de recibo de mensalidade; 
• cópia oficial de curniculo; 
• programa de disciplinas; 
- segunda via de atestados; 

carta de apresentação; 
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• hi3tórico escolej; 

declarações; 
• certidões; 
• revisão de provas; 
• regime de aprovação: 
• crachá provisório; e, 
• segunda via do CIA 

15.1. Para a expedição de qualquer destes documentos deverá ser apresentado o comprovante de 
pagamento da respectiva taxa.	 ILt3 ELtT 

16.Integram-se reciprocamente:
	 225 

o Regimento de cada Faculdade; 
as normas emanadas da Diretoria de cada Faculdade e da Contratada; 
• Instrumento Particular de Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais; 
• Requerimento de Matricula. 

17.Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir todas as questões oriundas do 
presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.0 presente contrato de adesão está publicado no sito www.faap.hre registrado perante o 60 Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo sob n° 1.662.573, sendo que tal texto 
valerá em caso de dúvida. A adesão ao presente instrumento é feita nos termos da cláusula 3, supra razác) 
Pela qual o presente instrumento prescinde de assinatura. 

[Ançar J 

iS k 
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SOLICITACÃO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO 	 1____ 
226 

EU	 CPFN° 
4nome completo) 

funcionário (a) da Secretaria 	 h LL1Juk k	 aprovado (a) no 

Curso de	 di	
\	

,	 S& (semestral / anual), 

pela Faculdade .. ,venho solicitar oAuxílio 

Financeiro à Educação ao Diretório Nacional do PT, ciente das cláusulas do Termo contratual que rege este 

Auxílio, especificamente o item 2.4, onde me comprometo a: 
a. Apresentar toda a documentação referente a regularização de matrícula, a grade curricular e ao contrato 

financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio a educação, efetuado na folha de 
pagamento, cópia da mensalidade quitada (boleto bancário) contendo todas as instruções de cobrança (valor 
da mensalidade, valor do desconto, data de vencimento, etc.) 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para apresentação dos comprovantes de 
quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do Curso ou trancamento da Matrícula 
e efetuar a prestação de contas. 

Ciente de que o Auxílio Financeiro à Educação será sempre sobre o valor da mensalidade com o desconto 
fornecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada, informo: 

Valor da Matricula: R$ 	 , .	 Vencimento  

Valor da Mensalidade: R$ \	 ÇÇ'	 Vencimento \  

Valor da Mensalidade com desconto: R$	 paga até	 / 

Dados da Cta. Corrente: Banco	 n° Banco 	Agência C_2' 
Conta Corrente: cÇ)_

São Paulo,	 de	 (Q-\Y	 de 2015. 

, 

Funcionário 

Au orizo.

Secretário de Finanças
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Termo de Concessão - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

Termo para Auxílio Financeiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
para Auxílio Educação concedido a partir de 01/01/2003. 

Funcionários, 

Estamos apresentando a seguir, o conteúdo completo do regulamento do Termo de 
Concessão e Aceitação. Ao assinar e encaminhar o Termo de Concessão, estamos 
assumindo que o Funcionário, doravante denominado Beneficiário do Auxílio, concorda 
integralmente com o referido regulamento. 

Apoio Financeiro a Educação 

Regulamento 

1-Definição 

1 - Trata-se de um benefício que se destina a auxiliar nas despesas com atividades 
educacionais, realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.

SÃO PAULO	 .H	 1 
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2 - Condições Gerais 

2.1 - A concessão de apoio financeiro a educação dar-se-á mediante firmatura do 
instrumento denominado Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a 
Educação. 

2.2 - Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o BENEFICIÁRIO a 
dedicar-se às atividades pertinentes a realização do Curso em que está inscrito, 
referente ao recurso financeiro concedido. 

2.3 - Terá direito ao auxílio, o funcionário que estiver cursando o 3 0 Grau, devidamente 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. 

2.4 - Compromete-se, ainda, o BENEFICIÁRIO a: 

a. Apresentar toda a documentação referente à regularização de matrícula, a 
grade curricular e ao contrato financeiro com a Instituição de Ensino. 

b. Apresentar, até o dia 15 do mês subsequente ao crédito do auxílio à 
educação, cópia da mensalidade quitada, referente ao mês vigente, 
juntamente com o boleto contendo as informações de cobrança. 

c. Solicitar ao Departamento Pessoal, por escrito, a mudança de data para 
apresentação dos comprovantes de quitação. 

d. Notificar o Departamento Pessoal, por escrito, a intenção de desistência do 
Curso ou trancamento da Matrícula e efetuar a prestação de contas. 

2.5 - O auxílio financeiro à educação será sempre sobre o valor da mensalidade 
com o desconto oferecido pela Faculdade e concedido de forma adiantada. 

2.6 - É vedado ao BENEFICIÁRIO: 

a. requerer suplementação orçamentária para atender itens de despesas não 
previstas na complementação do pagamento da mensalidade; 

b. utilizar o recurso financeiro concedido para outros fins. 

SÃO PAULO	 2 
Núcleo ,ld,nuzjsnatjvo - R. 11. 	 k	 - 
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2.7- Para a concessão do apoio financeiro ao funcionário matriculado em curso 
de pós-graduação ou cursos técnicos, identificados com as áreas de 
interesse de aplicabilidade do Diretório Nacional do PT, será necessária a 
emissão de parecer do Secretário Nacional de Finanças. 

3 - Utilizações dos Recursos 

3.1 - Os recursos financeiros, disponibilizados para atender a demanda de auxílio à 
educação , estão limitados a 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade 
estabelecida pela Instituição de Ensino, para os cursos de graduação e de 30% (trinta 
por cento) do valor da mensalidade para os cursos de pós-graduação. 

3.2 - O crédito do auxílio educação, será efetuado sempre, na data do pagamento do 
salário, sendo vetado o seu lançamento na data do adiantamento salarial. 

3.3 - Não serão aceitos comprovantes ou documentos que contenham, em qualquer de 
seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao 
prazo de aplicação dos recursos. 

4. Renúncia, Suspensão e Rescisão 

4.1 - O BENEFICIÁRIO deverá, formalmente, comunicar ao Departamento Pessoal 
qualquer descontinuidade do Curso, acompanhado da devida justificativa e da 
prestação de contas fornecido pelo Setor de Pessoal. 

4.2 - O BENEFICIÁRIO, autoriza o Departamento Pessoal a debitar do seu salário, 
quando da rescisão do termo, o valor correspondente ao crédito da respectiva 
mensalidade não apresentada como quitada. 

4.3 - A liberação dos recursos do apoio financeiro para realização do Curso, será 
extinta quando ocorrer uma das seguintes impropriedades, constatada, inclusive, por 
procedimentos de fiscalização realizados pelos Setores de Pessoal e de Contabilidade: 

a. não comprovação da boa e regular utilização da parcela recebida, na forma 
que trata o presente Termo de Concessão de Auxílio Educação; 

SÃO PAULO	 3 
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b. verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos. 

c. atrasos não justificados no cumprimento da entrega	 programada de 
comprovantes e de documentos solicitados. 

d. o não atendimento do disposto na letra "b" do item 2.4, implica na suspensão 
do auxílio no mês subseqüente ao evento, sem direito a ressarcimento e será 
retomado no mês seguinte. 

e. no caso de três suspensões, pelos mesmos motivos que tratam a letra 
acima, o auxílio será definitivamente extinto. 

4.4 - No caso de suspensão do auxílio à educação, pelos motivos de trancamento de 
matrícula ou desistência do curso, o mesmo só poderá ser ativado com a autorização 
do Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

4.5 - No caso de reprovação parcial do curso, o auxílio será vedado para pagamento de 
Disciplinas Pendentes. 

4.6 - O apoio financeiro será extinto quando da conclusão do Curso. 

4.7 - O BENEFICIÁRIO poderá renunciar ao auxílio financeiro, sem qualquer ônus, 
desde que avise ao Departamento Pessoal, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data do pagamento. 

4.8 - Em caso de reprovação, o auxílio financeiro será automaticamente suspenso. 

4.9 - O Diretório Nacional se reserva o direito de rescindir, a qualquer tempo, O 

presente Termo de Concessão, se comprometendo avisar os Beneficiários com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

5 - Prestação de Contas 

A prestação de contas será encaminhada ao Departamento Pessoal, até 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do prazo de aplicação dos recursos, constituída de: 

a. Histórico Escolar;

SÃO PAULO	 4 
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b. Certificado de Conclusão; e 

c. Prestação de Contas (totalizador dos créditos efetuados), fornecida pelo 
Setor de Pessoal. 

6 - Disposições Finais 

6.1 - A concessão, objeto do presente instrumento, não gera vínculo de verba de 
provento de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao BENEFICIÁRIO. 

6.2 - O Diretório Nacional resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar 
informações ou documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do 
processo de concessão. 

6.3 - O BENEFICIÁRIO manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

6.4 - O descumprimento de qualquer condição constante deste Termo e a 
inobservância de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, implicará o 
cancelamento imediato da concessão e rescisão do Termo e obrigará o 
BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o Diretório Nacional de todas as despesas 
realizadas, atualizadas monetariamente, com correção de 1 % ao mês do valor do (s) 
crédito (s) efetuado (s), até a data do ressarcimento, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades cabíveis. 

6.5 - Fica eleito o foro de São Paulo - Capital, para dirimir qualquer divergência 
decorrente da execução deste instrumento. 

E por estarmos de acordo, firmamos o presente,

São Paulo, 12 de Janeiro de 2015. 

/ 
$, « 

Nome: Viviane da Silva Dias 
BENEFICIÁRIO
	

DIRETÓRIO NACIONAL 

SÃO PAULO 
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CONDIÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPANHOL OFERECIDOS PELO INSTITUTO CERVANTES 

1. REQUISITOS PARA INSCRICAO 
ser maior de 15 anos; 

- apresentar Documento de Identificação (RG) ou (CNH) e informar o número de (CPF); 
- efetuar o pagamento do valor correspondente ao CURSO pretendido conforme valores a serem fornecidos pelo Instituto Cervantes. 

•TRlM 5JT111 ãDR EWcX. 

1.1. MATRÍCULA 
Para cada CURSO o número máximo de alunos é de 15 (quinze) e o número mínimo é de 5 (cinco). 	 fls	 2 3 
Os alunos/as regularmente inscritos em qualquer um dos CURSOS que desejarem dar continuidade terão prioridade na inscrição ara o 
REGULAR, durante período determinado pelo Instituto Cervantes pare a renovação de matrícula; e não esteja o aluno/a em de co perance o 
Instituto Cervantes. 

O INSTITUTO CERVANTES, EM NENHUMA HIPÓTESE, EFETUARÁ QUALQUER TIPO DE RESERVA DE VAGAS PARA QUALQUER UM 
DOS CURSOS. 

O pagamento do CURSO pode ser realizado, à vista ou em parcelas, através de cheque, cartão de débito ou crédito, conforme condições 
estipuladas pelo Instituto Cervantes. Ao efetuar o pagamento, o aluno/a receberá um comprovante de matricula e um recibo comprovando o 
pagamento. Em caso de pagamento parcelado, o aluno/a receberá um recibo referente ao pagamento de cada parcela. 

O aluno/a poderá assistir às aulas correspondentes ao seu CURSO exclusivamente no horário por ele escolhido no ato da matrícula e no grupo 
que lhe foi destinado pelo Instituto Cervantes. 

A CONFIRMAÇÃO DO INÍCIO DAS AULAS ESTÁ EXPRESSAMENTE CONDICIONADA À FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE 5 (CINCO) 
ALUNOS. SENDO ASSIM, O INSTITUTO CERVANTES RESERVA-SE AO DIREITO DE CANCELAR DE FORMA IMEDIATA QUALQUER 
CURSO QUE AINDA NÃO TENHA SIDO INICIADO, CASO NÃO TENHAM SIDO INSCRITOS O NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS/AS. 
NESTE CASO, SERÁ EFETUADA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL (SEM ÔNUS E/OU QUALQUER OUTRO TIPO INDENIZACÃO) DAS 
QUANTIAS )A PAGAS PELO ALUNO. 

2. TRANSFERÊNCIAS 
Deverá ser solicitada, por email ou pessoalmente na Secretaria do Instituto Cervantes. O deferimento deste pedido dependerá da disponibilidade 
de vagas no horário ou grupo pretendido. Se houver diferença no valor pago entre os CURSOS, essa diferença será paga pelo aluno/a no ato da 
formalização de dita transferência ou pelo Instituto Cervantes da seguinte forma: 
- se esta transferência for solicitada até a realização de SO% das horas-aulas, será paga a diferença integral; 
- após a realização de 50% do curso não haverá pagamento de qualquer diferença por ambas as partes. 

3. DESISTENCIA DE UM CURSO 
A formalização de uma desistência de um CURSO será através da entrega do formulário a ser fornecido pelo Instituto Cervantes. 
Sendo aplicadas as seguintes normas: 

- Se o FORMULÁRIO DE DESISTÊNCIA for entregue na Secretaria de cursos em até um dia útil antes da data de inicio do Curso, a devolução 
será do valor integral pago; 
- Se o FORMULARIO DE DESISTÊNCIA for entregue na Secretaria de cursos após a data de início do CURSO e até 50% das horas-aula 
ministradas, haverá retenção de 10% do preço total do curso a título de gastos administrativos acrescido do valor correspondente ao número de 
horas/aula ministradas até o cancelamento; 
- Se o FORMULÁRIO DE DESISTÊNCIA for entregue na Secretaria de cursos após 50% das horas-aula ministradas, não haverá devolução de 
qualquer valor. 

Caso tenha efetuado o pagamento à vista ou de forma parcelada, o aluno/a será responsável pelo pagamento ainda pendente, em face dos 
gastos administrativos e prejuízos sofridos pelo Instituto Cervantes como conseqüência de dita desistência. 

4. REPOSICÃO DE AULAS 
O Instituto Cervantes estará obrigado a oferecer ao aluno/a, a carga horária informada em suas peças publicitárias e identificada no 
comprovante de matricula. Caso as aulas sejam excepcionalmente suspensas em alguma data não prevista no calendário escolar, que 
encontrará exposto nos quadros de anúncios do Instituto Cervantes, por iniciativa da Direção do Instituto Cervantes ou por falta do professor, 
haverá reposição da respectiva aula, obedecendo-se o mesmo horário das aulas regulares. 

S. MATERIAIS 
Os cursos serão ministrados com a utilização de livros didáticos escolhidos a critério exclusivo do Instituto Cervantes. Estes livros deverão ser 
adquiridos pelo próprio aluno/a, em locais de sua livre escolha. 
RECOMENDA-S E OU	 LIVROS DIDÁTICOS APENAS SEJAM ADQUIRIDOS APÓS A CONFIRMAÇÃO DA MATRICULA DE 5 (CINCO) ALUNOS NO 

RESPECTIVO CURSO. 

6. FREQÜÊNCIA 
O aluno/a que superar o limite de faltas de 30% do total de aulas será automaticamente reprovado. Serão aceitos atestados médicos e 
declarações de trabalho para justificar as faltas. (Este critério também é utilizado para os Cursos Especiais).



7. NOTAS PARA APROVACÂQ 
Será considerado aprovado o aluno/a que obtiver nota final igual ou maior a 5 (cinco) sobre o máximo de 10 (dez). A nota final será composta 
pela nota das provas escrita, oral e participação. A prova escrita equivale a 60% da nota total, a prova oral 20% e a nota de participação 
durante o curso vale 20%. 

8. EXAME S )33 
O aluno deverá fazer o exame parcial ou final na data estipulada para seu grupo. Se por qualquer motivo Lai s.rn uu.tifica g nã puder realizar 
o exame nesta data, poderá fazer um exame substitutivo, de acordo com a seguinte norma: até 1 mês após o final do curso, em dia e hqi 
ser solicitado pelo aluno, desde que haja disponibilidade de salas. A taxa para a realização da prova será de R$ 76,00. 

O aluno deverá solicitar esta prova com antecedência mínima de 2 dias úteis na Secretaria de cursos. As provas ficarão disponíveis na 
Secretaria de cursos para consulta no período de 30 (trinta) dias. 

Um aluno/a será considerado aprovado desde que tenha assistido a, no mínimo, 70% das aulas e tenha obtido nota maior ou igual a 5 (cinco) 
na soma das notas da prova final (escrita e oral) e a nota de participação. 

9. DECLARAÇÃO E CERTIFICADO DE CURSO 
No decorrer do curso ou após sua finalização o/a aluno/a poderá solicitar relatórios ou declarações de frequencia e notas parciais. 
A conclusão de cada curso dará ao aluno/a o direito a um certificado correspondente ao período cursado atestando a carga horário e a nota final 
obtida. 
A emissão desses documentos deverá ser solicitado na secretaria de cursos. A taxa para solicitação é de R$ 35,00. 
O prazo para emissão é de até 10 (dez) dias. 

10.TESTES DE CLASSIFICAÇÃO 
Para as pessoas que já tiverem conhecimento da língua espanhola e desejarem ingressar em um módulo superior ao Al, deverão fazer uma 
prova de classificação, cujo resultado determinará o módulo e o nível máximo em que o aluno/a poderá inscrever-se. 

Atuais alunos somente poderão realizar o teste de classificação se tiverem realizado algum curso no exterior e mediante apresentação do cópia 
do certificado. 

A taxa cobrada para realização deste teste será descontada do valor a ser pago pelo CURSO. A validade do teste de classificação é de 6 meses. 

11. CRAChÁ 
O aluno/a receberá um crachá que dará acesso ao Instituto Cervantes nos dias e horário do CURSO em que está matriculado. Este cartão é 
pessoal e intransferível e deverá ser devolvido obrigatoriamente ao final do CURSO. A sua perda (por quaisquer motivos: extravio, roubo, furto, 
etc.) acarretará a cobrança de uma taxa de R$30,00. 

São Paulo, 01 de dezembro 2014 

Presidente Executivo

Declaro haver lido e estar de acordo com todos os itens destas 
"Condições Gerais", assim como de ter recebido os seguintes 
documentos: 
-	 Comprovante de Matrícula 
-	 Recibos correspondentes a cada parcela 
-	 cópia destas "Condições Gerais".

a 'c 
Aluno ou Responsável	 Data
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Iniprinir 

Instituto Cervantes 
Av. Paulista, 2439 7° piso 
São Paulo, 01311-300 
55 ii 3897-9600 
inforrm3sao@(,ervantes.es 
CIF :03.189.760/0001-87
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JUSTIFICANTE DE MATRÍCULA 
Declara Çiio de inotricuir, 
Curso de EspaioI 

Curso de espanhol 

Datos dei alumno / Dados de aluno 

Nonibre	 Viviane DA SILVA DIAS 
Nome 

N° expediente :	 20003 
N 1 cIO processo 

Código cliente : 01276000 
Códiqo de cliente 

Datos do Ia matrícula / Dados de aluno 

IflpOiLu maLriculu 
Observa Ções

Primera matricula 	 12/01/2015 
Data cia primeira matriculü 

N 1 matrícula :	 2011 
N° de rrrat,ícula 

1:I68,0iJ BFL 

Datos dei curso / Dados do curso 

Curso :	 056-EP-C-01-M-A1 .1 Ali Acceso Semi-intensivo 
N de curso /NivI 

Curso académico
	

2015-2015 
Ano lectivo 

Duraclón
	

30 h. 
Oursço 

Fcchac
	

iI01/20i ... . 09/02/2015 
Icrin lo ir :fni	 o 

Horario	 L-Mi-V:1 0:00-21:30; 
Horário 

Observacioner; 
Oh SOlva Çh cor 

Associriçao hispaoo iJrw;Í!eirr: - .r.s;Lituto ciine 
Av. Paulista, 2439 - 70 andar 

01311-300 São Paulo 
CNPJ03. 189.760/0001-87

1 /1 /101 Ç
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MAESTRO - VIA CLIENTE 

lNSTItTQ CER\/4PITES 
AV PAULISTA 239	 SAO PAULO 

CNPJ: 03189760'001-87	 F:38979605 

MITO VISTA 
CARi:	 298 

JÜTAL: 

AUTO: 138186

TtME SUPU3 LEI1C 
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Recibo de niaftíc o a	 1)12 

Imprimir 

nstiluto Cervantes 
Av. Paulista, 2439 70 pisC) 
São Paulo, 01311-300 
55 ii 3897-960() 
o fornTasao0cervantes.cs 
016 03.1 89760/000 07 

RECIBO DE MATRÍCULA 
Recibo de matricula 

Curso de Espaío 
Curso de espanhol 

cib n°

o 

[Jatos dei curso / Darior; do curso 

Nornbro	 Viviam; DA ZILVA DIAS 
Nome do ziluno 

L.ocl,rjo dc cliOntu 
Códícjc cliente	 276000 

N.° matrícula :	
2511	

N.° expediente	 20558 
W de rnetriculu	 N de processo 

OOG-EP-C	 ii -Ai .1 Ali Acc;:oo Sinal-ouso 
N do cursei PSveI	 t10 

Curso	 2015-2015 
acadêmico 

Cnnlidad total a abonar : 1.1 55 , 00	 051 
Ci:; te 

Cantidad abonuuia 1.1 5500	 CDL 
Importância paja 

Forma cio pago Tarjeta 
11ndo do pOJaHUI: (0 

co cuncepto de : 2	 paqo	 .150,00	 CDL. 
;cfeiciiIc o

Fecha cIo pago 
Data do f)O(JU/flCfltO

LaItli 

Associa çao hispano brasileira - Instituto Cervantes 

o

Si I ps://nmtric,cervanlcs.cs/mulric ul as/estion p aeosrcc ibo nhuitricu la,íisp'?dondcdnIos.. 	 12/1/2015 



1 
riI	 Autorização para Transferência da Conta Universal ltaú 

Pessoa Física - Com PIN 

Conta a ser transferida 

Agência	 Conta	 DAC Data de abertura	 Tipo da conta 

0237	 21550	 4	 27/05/2008	 INDIVIDUAL 

Dados da nova conta	 236 

Agência	 Conta	 DAC 

7928	 08620	 1 

Dados do Cliente 

Nome	 CPF 

VIVIANE DA SILVA DIAS	 230804168-48 

ltaú - É o Banco ltaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n2 100 - 
TorOlavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ 60.701.190/0001-04. 

Au1ização - Ao assinar este formulário, você autoriza o Itaú a transferir os saldos, as aplicações 
financeiras e todos os produtos e serviços vinculados a esta conta para a conta indicada em "Dados 
da nova conta". 

Importante: 

a) A transferência da conta antiga para sua nova conta será efetivada no terceiro dia útil após o 
desbloqueio do cartão magnético da conta nova; 

b) Os serviços de aplicação e resgate automáticos dos recursos disponíveis em sua conta também 
serão transferidos para a sua nova conta, na modalidade contratada por você; 

c) Todos os débitos automáticos contratados e autorizados para a conta antiga serão normalmente 
efetuados na sua nova conta; 

d) Após a efetivação da transferência, você somente poderá acessar sua conta antiga para 
consultas; os demais lançamentos nela efetuados, inclusive decorrentes da emissão de cheques, 
serão automaticamente direcionados para a nova conta; 

e) ataú efetuará a transferência da conta sem qualquer dano ou prejuízo a você. 

Data: 07/01/2015 

Estou ciente de que, ao assinar eletronicamente esta autorização por meio da 
digitação da minha senha, concordarei com todas as cláusulas e demais 

condições aqui constantes 

22826-2 (FL 111) CC 04/10	 Via Úrca - Cliente
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Tribunal Superior Eleitoral 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 162-30.2016.6.00.0000 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 
procedi ao encerramento do ANEXO 61, à fl. 337 

Eu,	 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação 
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo. 

Antônio Rodries Paiva
Assistente	 tnistrativo

Sepror(/PADI/SJ D 
'7 (
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