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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2019 

ALUNO:  

RA:                             DATA NASC.:  

TURMA: 

  

TURNO: 

CONTRATANTE: 

 
   

CPF: 

 

RG: 

 
  

ESTADO CIVIL: PROFISSÃO:   

TELEFONE: 

 
   

ENDEREÇO: 

 
   

CEP: 

 
   

E-MAIL: 

 
   

 

Pelo presente instrumento, de um lado, a JUNTA ADMINISTRATIVA DA FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA DE BRASÍLIA, associação 
civil de natureza educacional-religiosa e confessional, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.505.172/0001-17, doravante 
denominada JUNTA, mantenedora da FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA DE BRASÍLIA–FTBB, com sede à SGAN 611, Módulo B–
Brasília-DF, credenciada pela Portaria nº 3.021, de 30 de agosto de 2005, do Ministério da Educação – MEC, publicada no DOU 
em 1 de setembro de 2005, Seção 1, Página 13, doravante denominada CONTRATADA e, do outro, o (a) CONTRATANTE, resolvem 
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, que se regerá pela legislação vigente que se lhe 
aplicar e, em especial, pelo Estatuto da Junta Administrativa da Faculdade Teológica Batista de Brasília, pelo Regimento Interno 
da Faculdade Teológica Batista de Brasília, pelo Edital de Processo Seletivo, pelo Calendário Acadêmico, pela Tabela de Taxas, bem 
como por outros atos administrativos complementares que, respeitada a legislação vigente, venham a ser baixados pela FTBB 
e/ou pela JUNTA, relativos ao relacionamento acadêmico-financeiro entre CONTRATANTE e CONTRATADA, que passam a fazer 
parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

 

CLÁUSULA 1ª – Do objeto: 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, para o curso de 
Bacharelado em Teologia no 2º semestre de 2019. 

CLÁUSULA 2ª – Do prazo Contratual: 

I. O presente Contrato terá a duração de 6 (seis) meses, correspondente ao semestre letivo e compreende os meses de Janeiro a 
Junho (1º Semestre) e Julho a Dezembro (2º semestre). 

Parágrafo único - Considerar-se-á renovada automaticamente a matricula quando houver pagamento dos meses de renovação 
(janeiro e julho), devendo ser quitados débitos anteriores. 

II. Somente será aceita a renovação de matrícula do CONTRATANTE, quando este, por si, ou por seu REPRESENTANTE LEGAL estiver 
com situação financeira regular perante a CONTRATADA. 

CLÁUSULA 3ª - Da Efetivação da matrícula: 

I. A configuração formal do ato de matrícula se procede através da aprovação no Vestibular, quando for o caso, da entrega efetiva 
da documentação pertinente a cada forma de ingresso, de acordo com o Edital de Vestibular, da quitação integral da primeira 
parcela da semestralidade e da inexistência de débitos na IES, quando da renovação do vínculo acadêmico. 
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II. No ato da matrícula, o CONTRATANTE compromete-se à entrega dos documentos solicitados pela CONTRATADA e necessários 
ao cumprimento das legislações gerais e específicas para o curso, exigidas pelos órgãos reguladores e Ministério da Educação – 
MEC, tais como os abaixo indicados, não se limitando a eles: 

a) Cópia do Diploma de conclusão do ensino médio reconhecido e registrado pelo Ministério da Educação – MEC ou Certidão de 
Conclusão de curso contendo a data da colação de grau anterior ao início das aulas, conforme estabelecido no Art. 44 – III da 
Lei nº 9.394/1996. Em atendimento ao Art. 224 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 e ao Art. 48 § 2º da Lei nº 9.394/1996. 

b) Cópia da Identidade Civil, conforme ditames contidos nas Leis nº 6.206/1975, 7.088/1983 , 
9.503/1997 e, ainda, 12.037/2009 ; 

c) Cópia da Certidão Civil (Nascimento, Casamento ou Casamento com averbação de divórcio) em atendimento à Lei nº 
7.088/1983 ; 

d) Cópia do comprovante de residência atualizado (últimos três meses); 

e) Foto 3 x 4 recente; 

f) Outros documentos que a instituição julgar necessários na ocasião estarão constando no Edital de ingresso. 

III. É da responsabilidade exclusiva do(a) ALUNO(A) a atualização de seus dados cadastrais através do Portal da Instituição, devendo 
entregar os documentos originais que comprovem as alterações na secretaria da CONTRATADA. 

§ 1º - Poderá ser concedido um prazo de até 30 (trinta) dias, improrrogáveis, para apresentação dos documentos constantes no 
inciso II, caso em que será considerada condicional a matrícula. O descumprimento ou extrapolação deste prazo pelo 
CONTRATANTE implicará no cancelamento da matrícula e na restituição dos valores eventualmente já pagos. 

§ 2º - São admitidos os aproveitamentos de créditos curriculares, cursados em outras Instituições de Ensino Superior em datas 
anteriores à matrícula na CONTRATADA, mediante análise acadêmica e administrativa. Os custos associados a tais análises devem 
ser cobertos, mediante a emissão de boleto de pagamento único, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por disciplina. 

CLÁUSULA 4ª – Do Pagamento: 

I. O CONTRATANTE se compromete a pagar os valores estipulados pelo curso de Bacharel em Teologia, consoante à legislação 
vigente no país, cujo o crédito equivale a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). 

§1º - A semestralidade será calculada pelo número de créditos solicitados pelo CONTRATANTE para o 2º semestre de 2019, em 
conformidade com a grade de matérias ofertada para o semestre observando a quantidade mínima de 12 (doze) créditos por 
semestre. 

§2º - A primeira parcela será cobrada no ato da matrícula e as demais parcelas vencerão no dia 10 (dez) ou 20 (vinte) de cada 
mês. O aluno fez a opção pelo vencimento todo dia ___ de cada mês. 

§3º - A semestralidade deverá ser quitada até o último mês de cada semestre (Junho no 1º semestre e Dezembro no 2º semestre) 

II. O pagamento das mensalidades deverá ser efetivado, por boleto bancário que será enviado ao aluno por meio de correio 
eletrônico para o endereço de e-mail indicado na ficha de cadastro do aluno e disponível no Portal da Instituição devendo ser 
acessado com o número do registro acadêmico do aluno. 

§1º - No caso de o(a) ALUNO(A) não receber o boleto da mensalidade antes do vencimento, ou não dispuser de acesso à Internet, 
ou se desejar antecipar o pagamento, deverá solicitar uma segunda via no setor financeiro da CONTRATADA em horário regular 
de atendimento. A falta do boleto não será aceita com justificativa para eventual inadimplência. 

III. Qualquer abatimento, desconto ou redução nas parcelas de valores contratuais, ou concessões promovidas pela FTBB 
constituem mera liberalidade da CONTRATADA, podendo ser suprimidos a qualquer tempo e não constituem direito adquirido ao 
CONTRATANTE, ressalvada negociação específica com esta finalidade. 

§1º - É de responsabilidade da CONTRATANTE providenciar apresentar toda a documentação referente às bolsas e descontos, 
junto à Secretaria/Direção. 

§2º - Para o Pagamento e vencimento das parcelas devidas pela prestação dos serviços educacionais deverão observar os seguintes 
requisitos: 

a) Será concedido de 5% (cinco por cento) para o aluno que pagar em dia as mensalidades, não sendo este cumulativo com outros 
descontos que por ventura venham a ser concedidos pela CONTRATADA. 

b) Os descontos estão vinculados à pontualidade do pagamento e não são cumulativos. 
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c) O pagamento realizado fora da data estipulada, implicará na perda do desconto concedido e da cobrança dos seguintes 
acréscimos, além do principal: 

- Multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor principal; 
- Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die. 

d) Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, o Contratado poderá ainda: 

- Promover a cobrança através de empresas especializadas, arcando o Contratante com os honorários advocatícios que ficam 
desde já estimados em 20% (vinte por cento) do valor total da dívida; 

- Incluir o devedor CONTRATANTE, ou seu responsável financeiro, em cadastros ou serviços legalmente constituídos e destinados 
a proteção ao crédito, tais como SPC e SERASA; 

e) As concessões de eventuais descontos ou tolerâncias extraordinárias, não representarão, em hipótese alguma, renovação das 
condições contratadas. 

- Nos casos de pagamento parcial de mensalidade, o CONTRATADO se reserva ao direito de efetuar a cobrança do valor residual 
acrescidos de multa e os juros proporcionais, mencionados no inciso II, alíneas “e” e “f” desta clausula. 

V. O não comparecimento ou abandono do estudante aos atos escolares ora contratados não exime o pagamento das 
mensalidades, tendo em vista a disponibilidade de serviço colocado ao contratante. 

VI. O presente Contrato não inclui o fornecimento de livros didáticos, apostilas, cursos paralelos, Carteiras de Identificação do 
Aluno, serviços facultativos, documentos escolares, e outros serviços estranhos ao objeto definido na Cláusula Primeira, sendo, 
portanto, permitido à CONTRATADA cobrar os valores pertinentes aos referidos serviços. 

CLÁUSULA 5ª - Da Transferência, Do Cancelamento e Do Trancamento: 

I. Os pedidos de transferência de matrícula, cancelamento e trancamento deverão ser requeridos na Secretaria de Atendimento 
da IES até o dia 21 de agosto de 2019, devendo estar com situação regular com a CONTRATADA, no que diz respeito a seus 
compromissos financeiros . 

§ 1º - Para o CANCELAMENTO do contrato, o CONTRATANTE deverá fazer a solicitação com aviso prévio de 30(trinta) dias, 
respondendo a TODAS as despesas e mensalidades pendentes até o fim do referido aviso, mesmo sem frequência do ALUNO às 
aulas. 

a) Para o trancamento ou cancelamento de matricula fora do prazo será cobra uma multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por 
disciplina a ser trancada ou cancelada. 

§ 2º - O CONTRATATANTE poderá trancar a matrícula por até quatro períodos letivos consecutivos ou alternados. 

a) É vedado ao aluno de primeiro semestre o trancamento geral – Resolução n.º 2658, de 19 de dezembro de 2005 cabendo 
apenas o cancelamento da matricula. 

b) O trancamento parcial é permitido observando que o CONTRATANTE deve cursar no mínimo 12 (doze) créditos por semestre. 

§ 3º - Quando do ato do trancamento o CONTRATANTE precisa informar quanto tempo pretende trancar o curso e a data de 
retorno. Não havendo o retorno, renovação do trancamento ou quando se excedeu o limite de quatro períodos letivos, será 
caracterizado o abandono de curso. 

§ 4º - O abandono ou o não comparecimento do aluno à IES não será reconhecido como forma de cancelamento ou trancamento 
de matricula, além de não suspender a obrigação do pagamento das mensalidades contratadas. 

II. Os pedidos de transferência, trancamento, cancelamento de matrícula, por iniciativa do CONTRATANTE, se requerido por 
escrito até 10 (dez) dias após o início das aulas, ou de sua renovação, lhe garantirá o direito da devolução de 60% (sessenta por 
cento) do valor do mês do cancelamento, que porventura tenha pago, por força deste instrumento, ficando os outros 40 % 
(quarenta por cento), devidos em favor do Contratado, a título de reembolso de despesas administrativas. 

III. Caso o Curso não venha a ser instalado, por razões de conveniência e oportunidade da CONTRATADA, esta devolverá ao (à) 
CONTRATANTE os valores pagos. 
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CLÁUSULA 6ª - Da Rescisão Contratual: 

PARÁGRAFO UNICO: A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, em processo regular, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, promover o cancelamento da matrícula, quando ficar comprovado que o CONTRATANTE: 
 
a) Pelo Contratado: 
1. Participou do processo seletivo, ou obteve matrícula valendo-se de documentos e/ou informações falsas, e/ou utilizando-se 

de quaisquer outros meios ilícitos, com ou sem a participação de terceiros; 

2. Transgrediu o regime disciplinar ao qual está subordinado, com a prática de atos onde a pena resulte em desligamento da 
Faculdade. 

3. Por ausência de quórum mínimo para formação de Turmas. 

b) pelo Contratante - A qualquer tempo, mediante requerimento formal, descrito na Cláusula Quinta.  

CLÁUSULA 7ª - Dos Direitos e Deveres da CONTRATADA: 
 
I. O Contratado se obriga a prestar os serviços identificados na Cláusula 1ª ao aluno beneficiário indicado acima, na parte do 
Contratante. 
 
II. O Contratado se reserva no direito de alterar as matrizes curriculares do decorrer do curso, devendo o Contratante se adaptar 
às respectivas alterações. 
 
III. O Contratado prestará os serviços na forma de aulas presenciais, entretanto se reservando ao direito de prestar os serviços no 
sistema de ensino à distância em até 20% (vinte por cento) da carga horária constante da matriz curricular conforme legislação 
vigente. 
 
IV. No caso de alteração do currículo do curso, o aluno Contratante ou àquele que retornar ao curso após o trancamento de 
matrícula, estará sujeito a cursar as adaptações necessárias, submetendo-se à grade curricular atual do curso, obrigando-se ao 
pagamento da semestralidade conforme valor vigente. 
 
V. O Contratado se reserva ao direito de somente iniciar novas turmas com um número mínimo de 25 alunos, em conformidade 
com a alínea “C”, Parágrafo único da Clausula 6ª. Assim, se o Contratante efetuar o trancamento de matrícula, se for reprovado 
em alguma disciplina ou afastar-se do curso, a continuidade de seus estudos dependerá da condição mencionada nesta cláusula. 
Em caso de não formação de turmas, caso o aluno tenha efetuado algum pagamento, o mesmo será restituído integralmente, 
mediante requerimento formal de restituição dos valores pagos, informando os dados bancários para depósito ou agendando 
recebimento dos referidos valores na Tesouraria da Contratada. 

CLÁUSULA 8ª - Dos Direitos e Deveres do CONTRATANTE 

I. Obriga-se o Contratante a fornecer todos os documentos requeridos para efetivação da sua matrícula conforme Edital e Anexos, 
até o primeiro dia de aula, bem como, efetuar o pagamento da primeira parcela da semestralidade para que sua matrícula seja 
efetivada. 

II. O CONTRATANTE obriga-se a informar à Secretaria de Atendimento da IES as mudanças de seus dados cadastrais, constantes 
neste instrumento, sob pena de responsabilidade por quaisquer danos causados em razão da impossibilidade de contato pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE. 

III. O CONTRATANTE declara que, o presente Contrato passará a ter validade após a efetivação da matrícula, de acordo com a 
Cláusula 3ª, inciso III, formalizando assim o vínculo acadêmico com a Instituição, podendo, a partir deste momento, independente 
das aulas já terem iniciado ou não, ter acesso aos serviços da IES, tais como: Oficinas, Biblioteca e demais dependências da IES. 

IV. Ao firmar o presente contrato, o CONTRATANTE submete-se ao Regimento Institucional da Contratada e demais obrigações 
constantes na Legislação aplicável a área de ensino, e ainda, as emanadas de outras fontes legais, desde que regulem 
supletivamente a matéria, inclusive o Plano 

Escolar. 

V. O CONTRATANTE poderá fazer a utilização de microcomputadores, laptop (notebook) de sua propriedade, ou disponibilizado 
pela Contratada em laboratórios, salas de apoio pedagógico e bibliotecas, exclusivamente para fins acadêmicos, sendo vedada a 
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instalação, sob qualquer pretexto, de software não licenciado e/ou sem autorização da Contratada, sujeitando-se às penas civis, 
penais e regimentais internas em vigência. 

VI. A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pela guarda de objetos do ( a ) CONTRATANTE deixados nas 
dependências da instituição, bem como, por objetos deixados em interior de veículos estacionados em suas dependências. 
 
VII. O CONTRATANTE autoriza neste ato expressamente, o CONTRATADO, a utilizar, se este entender necessário, a sua imagem, 
em websites, outdoors, anúncios e todos os demais meios de publicidade conhecidos, desde que não estejam vinculados a 
nenhum outro produto que possa macular sua imagem ou cause algum constrangimento ao CONTRATANTE. A presente cessão 
de imagem se dará de maneira não onerosa. 
 
VIII. A CONTRATADA não se responsabiliza por objetos perdidos dentro das instalações da Instituição. O CONTRATANTE é 
responsável pela posse e guarda dos seus pertences. 

IX. Os objetos perdidos ficarão guardados na Secretaria de Atendimento durante 6 (seis) meses. Caso o proprietário não 
compareça para retira-lo dentro desse prazo, serão doados à Instituição carente indicada pela CONTRATADA, ou descartados em 
caso de inutilidade. 

CLÁUSULA 9ª - Da Concessão de Descontos e Bolsas: 

I. O desconto de antecipação se constitui em liberalidade, e, como tal, pode ser suprimido, ou reduzido na renovação do contrato. 

CLÁUSULA 10ª - Disposições Finais: 

I. O REPRESENTANTE LEGAL do (a) CONTRATANTE assume, por si, em solidariedade com aquele, todas as obrigações, encargos e 
cominações de natureza financeira decorrentes do presente Contrato, arcando com as consequências da inadimplência, no que 
respeita aos compromissos financeiros assumidos junto à CONTRATADA. 

II. As partes contratantes atribuem ao presente Contrato plena eficácia e força executiva, elegendo o foro da Circunscrição de 
Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da 
execução do presente contrato. 

III. A “minuta” do presente Contrato, conforme determina a Lei n° 9.870/99, art. 2º, foi divulgada nos Quadros Murais da 
Faculdade, tendo o (a) CONTRATANTE dela tomado conhecimento em todos os seus termos, e com ela concordado, sem nenhum 
questionamento. 

E por estarem as partes de acordo com todos os termos e condições do presente Instrumento, assinam-no em 02(duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos. 

Brasília/DF, ______ de ______________ de 2019. 

_____________________________________________________________  

CONTRATANTE 

ALUNO OU RESPONSÁVEL LEGAL 

______________________________________________________________ 

CONTRATADO 

FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA DE BRASÍLIA – FTBB 


