
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
O presente instrumento foi gerado por meio eletrônico mediante o acesso e comunicação 
no ambiente virtual pelo sitio http://www.institutogenus.com.br , ou http://www.sapiens-psi.com.br cujas 
disposições refletem as autorizações e aceites em campos específicos de escolha no procedimento de oferta, 
análise previa de conteúdo, requisitos, restrições, inscrição e opção por celebração deste 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme disciplina a seguir convencionada. 
 

I – DAS PARTES: 

CONTRATANTE: 

NOME COMPLETO:_____________________________________ CPF:__________________ 
ENDEREÇO COMPLETO:  
CEP:    CIDADE:     ESTADO:  
TELEFONES: CELULAR:    RESIDENCIAL:  
DATA DE NASCIMENTO:    EMAIL:  
CURSO CONTRATADO:  
 

CONTRATADA: INSTITUTO GENUS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.006.770/0001-75, estabelecida na Rua 
Itupava, 200, Alto da Rua XV, CEP: 80045-140, Curitiba – PR. 

 
CONTRATADA PARCEIRA:SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 
12.461.709/0001-73 estabelecida à Rua Augusto Severo 10, na Cidade de Londrina – PR, CEP 86039-650 

II – DO OBJETO: 

1.1.  Este contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais pela CONTRATADA, e 
CONTRATADA PARCEIRA em favor do CONTRATANTE, com vistas à realização do Curso escolhido 

pelo CONTRATANTE supra indicado (“Curso”), comprometendo‐se as partes a cumpri‐lo, sempre com 
base na boa‐fé e no equilíbrio contratual. 

2.2 A certificação do Curso será fornecido Centro Universitário Filadélfia, inscrito no CNPJ                                       
nº 78.624.202/0001-00 após transcorridos os trâmites burocráticos cabíveis, conforme convênio de 
Cooperação Técnica, Científica, Cultural e Financeira celebrado entre esta Instituição e a empresa 
Sapiens Instituto de Psicologia. 

2.3 O presente contrato é celebrado sob a égide do artigo 205, artigo 476 e seguintes, todos do Código 
Civil/2002 pátrio e pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
sendo certo que os valores avençados contratualmente, são de conhecimento prévio do 
CONTRATANTE. 

III – DO CURSO: 

3.1 A CONTRATADA e a CONTRATADA PARCEIRA se propõe ministrar o Curso escolhido com carga 
horária indicada, de acordo com o calendário do curso. As aulas serão presenciais e por EAD, 
respeitando as determinações do MEC. 

3.2 Cabe ao aluno a responsabilidade de selecionar e preparar o(s) atendimento(s) que deverão ser 
apresentados durante os seminários. 

3.3 Os Trabalhos de conclusão de curso serão realizados através de produções científicas a partir de 
pesquisas realizadas ao longo do curso.   

http://www.institutogenus.com.br/
http://www.sapiens-psi.com.br/


3.4 Para efeito legal, 01 (uma) hora/aula corresponde a 50 (cinquenta) minutos em período diurno e 45 
(quarenta e cinco) minutos em período noturno. Para este curso de especialização adotaremos o 
 mesmo princípio. 

IV – DO LOCAL: 

4.1 As aulas teóricas serão realizadas nas instalações do INSTITUTO GENUS, localizado à Rua Itupava, nº 
200, bairro Alto da XV na cidade de Curitiba – PR, CEP: 80.045150, Caso ocorra alguma alteração de 
endereço, o CONTRATANTE será avisado pela CONTRATADA com pelo menos, 10 (dez) dias de 
antecedência. 

V – DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA 

5.1 A CONTRATADA e a CONTRATADA PARCEIRA se obrigam a prestar os serviços avençados no 
OBJETO do presente contrato, relativamente às disciplinas e atividades sob sua responsabilidade, sendo 
de sua exclusiva competência a definição dos locais, datas e horários para a realização das aulas e 
demais atividades, dos professores integrantes do corpo docente e do calendário do Curso. 

5.2 A CONTRATADA e a CONTRATADA PARCEIRA se obrigam a fornecer os recursos 
pedagógicos/materiais necessários para o desenvolvimento das atividades de ensino de uso coletivo. 
Não se encontram contemplados no objeto do presente contrato, o fornecimento de livros didáticos, 
manuais de testes, instrumentos psicológicos e outros materiais desta natureza. 

5.3 A CONTRATADA e a CONTRATADA PARCEIRA podem alterar o corpo docente inicialmente 
estabelecido diante de eventual  impossibilidade de cumprimento do calendário por parte dos 
professores. 

5.4 A CONTRATADA e a CONTRATADA PARCEIRA se comprometem a emitir uma declaração de que o 
CONTRATANTE está realizando o curso escolhido, a qualquer tempo, durante o período de vigência do 
curso.  

5.5  A CONTRATADA e a CONTRATADA PARCEIRA se comprometem a emitir o Certificado de Conclusão 
do Curso ao CONTRATANTE que cumprir todas as normas especificadas no Regulamento Interno, 
assinados pelo Coordenador e pelo Administrador do Curso, constando no verso a distribuição das 
disciplinas teóricas, da especialidade e suas respectivas cargas horárias. 

VI – DOS DIREITOS E DEVERES DO CONTRATANTE 

6.1 É dever do CONTRATANTE entregar todos os documentos solicitados pelo Regulamento Interno do 
 Curso dentro do prazo estipulado. 

6.2 Constitui obrigação do CONTRATANTE frequentar as aulas teóricas, atendendo às solicitações feitas 
 pelo corpo docente, como provas, pesquisas de campo, trabalhos teóricos e/ou práticos, realizados 
 individualmente ou em grupo, nos prazos previamente estabelecidos pelos professores e com a nota 
 mínima para aprovação de 7 (sete) em cada disciplina. 

6.3 É dever do CONTRATANTE frequentar as aulas de cada disciplina com uma frequência  mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento). 

6.4 É obrigação do CONTRATANTE que faltar à aula por motivo grave de saúde ou outro justificável, 
entregar protocolado na sede da CONTRATADA o competente atestado, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, devendo ainda protocolar a solicitação de complemento da disciplina. 

6.5 É dever do CONTRATANTE zelar pelo patrimônio do local em que serão ministradas as aulas, 
 podendo ser responsabilizado por eventual dano, caso fique constatada sua responsabilidade. 



6.6 É obrigação do CONTRATANTE participar do trabalho de conclusão do curso dentro do prazo 
 estipulado pelo orientador. Caso o aluno efetue solicitação de prorrogação do prazo, incidirão custos 
equivalentes a 01 mensalidade por mês de prorrogação. 

6.7 O CONTRATANTE terá o direito de solicitar à CONTRATADA uma declaração de que está 
 cursando a Especialização, para qualquer finalidade. 

6.8 O CONTRATANTE depois de cumprir com todas as exigências estipuladas pelo Regulamento Interno do 
 Curso terá o direito de solicitar à CONTRATADA a emissão do Certificado de Conclusão do Curso.  

6.9 É dever da CONTRATANTE solicitar formalmente a reposição de aulas ou disciplinas não cursadas em 
no máximo 30 dias após o término da mesma. 

VII – DO VALOR: 

7.1 Em contraprestação aos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE aceitou e optou por pagar o 
valor, proposto no sitio, mediante acesso pessoal, contendo valor total e datas de pagamento quando 
optado pelo parcelamento, para o Curso escolhido, na oportunidade desta contratação, informações que 
passam a fazer parte integrante do presente instrumento, observado as campanhas promocionais, 
eventuais descontos e planos de pagamento e, dentre as opções ofertadas para quitação, estabeleceu 
sua forma e método de aplicação. 

7.2 O pagamento parcelado, por boleto bancário (expedido pela CONTRATADA ou por empresa por ela 
indicada), conforme escolha do CONTRATANTE no site, poderá gozar de desconto pontualidade para 
pagamento realizado até o dia do vencimento de R$ 40,00 (quarenta reais), no valor praticado na forma 
da Portaria GR 29/2010, regulamentados na Portaria PROAD 3/2010, de acordo com escolha efetuada. 

7.3 Os recibos serão fornecidos após a quitação bancária do boleto emitido. 

7.4 Na hipótese de o CONTRATANTE ter optado pela forma de pagamento por cartão de crédito de 

terceiros, tais como pais, filhos, parentes, amigos; responsabiliza‐se civil e criminalmente por sua 
respectiva autorização, existência de saldo e inexigibilidade de reembolso/ou repetição de indébito, sob 
pena de resolução do presente contrato. 

7.5 Em caso de inadimplemento, poderá a CONTRATADA cobrar multa de 2% sobre a parcela devida, juros 
de mora de 1% ao mês ou fração de mês e atualização monetária com base no IGP‐ME/FGV, bem como 
poderá adotar todas as providências legais de cobrança cabíveis, inclusive inscrever o nome do 
CONTRATANTE em cadastro ou serviços legalmente constituídos e destinados à proteção da cobrança 
do crédito advindo deste contrato, valendo o presente contrato como título executivo extrajudicial, nos 
termos do art. 585, II, do CPC, reconhecendo, o CONTRATANTE, desde já, este título, como líquido, 
certo e exigível, ou, ainda, qualquer tipo de cobrança prevista na legislação brasileira, 
independentemente de prévia notificação, podendo tais providências serem tomadas isolada, gradativa 
ou cumulativamente. Todas as despesas da CONTRATADA decorrentes da(s) cobrança(s) prevista(s) 
neste item poderão ser cobradas do CONTRATANTE a título de reembolso. 

7.6 O CONTRATANTE compreende que O PREÇO PAGO EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS 
CONTRATADOS INDEPENDE DE SUA RESPECTIVA UTILIZAÇÃO, DE MODO QUE, SUA 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR MANTEM‐SE VÁLIDA E EFICAZ, INDEPENDENTEMENTE DE O 
CONTRATANTE TER OPTADO POR NÃO FAZER OU TENHA SIDO IMPOSSIBILITADO DE ASSISTIR 
ÀS AULAS E EXERCER OUTROS DIREITOS INERENTES AO CURSO, POR RAZÕES QUE NÃO 
SEJAM IMPUTADAS A CONTRATADA. 

7.7 Os procedimentos administrativos, como segunda via de documentos, expedição de declarações, 
alterações de turmas e cursos, entre outros, implicarão em cobrança ao CONTRATANTE, devendo ser 
previamente requeridas, por requerimento on-line, sendo os valores de tais procedimentos 
administrativos previamente informados ao CONTRATANTE através do ambiente virtual. O prazo de 
fornecimento destes documentos será de 07 dias úteis, para postagem via correio. 



7.8 Caberá, EXCLUSIVAMENTE, À CONTRATADA DEFINIR A SUA POLÍTICA COMERCIAL E OS SEUS 
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS E MODALIDADES DE PAGAMENTO. 
O CONTRATANTE DECLARA TER PLENA CIÊNCIA QUE, DEPENDENDO DO PERÍODO EM QUE 
SEJA FIRMADA A CONTRATAÇÃO DO CURSO, E DE ACORDO COM O PLANO E MEIO DE 
PAGAMENTO ESCOLHIDO, OS VALORES PRATICADOS PODERÃO TER SIDO DIFERENCIADOS 
DE OUTRAS OPORTUNIDADES, TAIS COMO EVENTUAIS PROMOÇÕES REALIZADAS EM OUTROS 
PERÍODOS. 

7.9 Qualquer alteração acadêmica de matrícula poderá ensejar, a critério da CONTRATADA, cobrança de 
taxa administrativa. 

7.10 A falta em aulas ou prova(s) disponibilizadas pela CONTRATADA ou pela CONTRATADA PARCEIRA 
injustificada, de acordo com o descrito no inciso VI – DOS DIREITOS E DEVERES DO CONTRATANTE 
item 6.4 que tenha que ser reposta gerará cobrança de 50% do valor da mensalidade vigente por 
disciplina. 

VIII- DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

8.1 Fica facultado à CONTRATADA rescindir o presente contrato, em caso do não preenchimento do 
 número mínimo de 25 (vinte e cinco) inscritos, para o início das aulas, o que acarretará a não realização 
 do curso, com a consequente devolução das parcelas já pagas. 

8.2 A CONTRATADA se reserva o direito de cancelar o presente contrato, fulcrada em motivo 
 disciplinar, ou qualquer outro tipificado como violação ou infração ao Regulamento Interno do Curso, 
 onde será ministrado a parte teórica ou o estágio. 

8.3 O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, até o décimo dia após o início das aulas, em 
 havendo qualquer insatisfação por parte do CONTRATANTE, devendo comunicar seu desejo de 
 rescindir o contrato por escrito e protocolizá-lo na secretaria acadêmica da CONTRATADA, o valor de 
matrícula não será restituído e serão devidos 20% dos valores contratuais vincendos, bem como os 
emolumentos bancários e administrativos. 

8.4 Caso o CONTRATANTE decida interromper o curso, no decorrer da vigência, serão adotadas as 
 seguintes regras: deverá ser protocolado, junto à secretaria acadêmica, seu desejo por escrito, não 
haverá ressarcimento das quantias já pagas. No caso de o CONTRATANTE ter efetuado pagamento à 
vista as quantias vincendas poderão ser ressarcidas após análise. Sempre serão devidos os valores 
referentes ao período contratual prévio à solicitação do CONTRATANTE, incluindo os módulos cursados, 
sendo esta análise da Administração do Curso e serão devidos 20% dos valores contratuais vincendos, 
bem como os emolumentos bancários e administrativos. 

8.5 Caso haja alteração, revogação ou derrogação na legislação que norteia o presente contrato, aplicar-se-
 á, de plano, o que dispuser a legislação superveniente.  

IX– DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1 Por este instrumento, o CONTRATANTE licencia o uso de sua imagem, nome, dados bibliográficos e 
trabalhos acadêmicos à CONTRATADA, especificamente para o uso informativo e promocional de 
cursos e atividades da CONTRATADA, por quaisquer meios de comunicação, folders ou outro material 
de comunicação audiovisual que tenha vínculo com a CONTRATADA, seja para veiculação em redes 
nacionais e/ou internacionais de comunicação, para fins de divulgação de atividades acadêmicas, sem 
que caiba ao CONTRATANTE qualquer indenização ou remuneração. 

9.2 O presente contrato é personalíssimo, sendo vedada a cessão de direitos destes derivados ou cessão de 
posição contratual. 

9.3 Todas as credenciais de acesso (usuários e/ou senhas) fornecidas ao CONTRATANTE, e/ou criadas 
pelo CONTRATANTE são pessoais e intransferíveis, este responsável exclusivo por toda e qualquer 



utilização indevida de tais credenciais de acesso, inclusive por terceiros, de forma indevida, sem 
qualquer responsabilidade da CONTRATADA. 

9.4 O CONTRATANTE deverá manter atualizado seus dados cadastrais, especialmente seu correio 

eletrônico (e‐mail), telefone e endereço, devendo comunicar com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias da data de possível alteração, sob pena de serem considerados válidos os atos de comunicação 
procedidos para os dados anteriormente cadastrados. 

9.5 O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto às declarações prestadas para a celebração 
do presente contrato eletrônico, especialmente com relação à sua identificação; dados cadastrais; 
assunção das obrigações ora convencionadas; aptidão legal para cumprimento do Curso, concordando, 
desde já, que a não entrega dos documentos legais comprobatórios das declarações prestadas, poderá 
acarretar o a extinção do deste contrato, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelos 
eventuais danos resultantes do cancelamento. 

9.6 As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Curitiba - PR, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia 
decorrente da interpretação ou execução do presente contrato, que será regido e interpretado de acordo 
com as Leis vigentes na República Federativa do Brasil. 


