
 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CONTRATADA 

FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL, mantida pelo SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA 

EQUATORIAL, CNPJ/MF 04.978.193/0001-00, localizado à BR 316, Km 01, no. 6241, Belém, Pará, representada por seu 

Diretor Geral, Drdo. Benildo Veloso da Costa RG 1953069 - PA CPF 147.545.412-00 

ALUNO(A) 

Nome:_____________________________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________________________ 

Bairro:_______________________ CEP: _____________ Cidade:________________________________ Estado:______ 

E-mail: _____________________________________________ Fone (Cel, Fixo):_________________________________ 

RG:_________________Órgão Emissor: _________ CPF:_______________________ Profissão:____________________ 

Data de Nasc.: ____/____/________   Sexo: (   ) M (   ) F  Estado Civil:_______________________ 
 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELO(A) ALUNO(A) 

Nome:_____________________________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________________________ 

Bairro:_______________________ CEP: _____________ Cidade:________________________________ Estado:______ 

E-mail: _____________________________________________ Fone (Cel, Fixo):_________________________________ 

RG:_________________Órgão Emissor: _________ CPF:_______________________ Profissão:____________________ 

Data de Nasc.: ____/____/________   Sexo: (   ) M (   ) F  Estado Civil:_______________________ 
 

VALOR, VENCIMENTO, VIGÊNCIA E CURSO DE EXTENSÃO 

COMO CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 

2018, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA, O (A) CONTRATANTE SE OBRIGA A PAGAR À 

CONTRATADA A SEMESTRALIDADE ESCOLAR NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISSENTOS REAIS), EM 06 (SEIS) PARCELAS 

IGUAIS E CONSECUTIVAS, SENDO CADA UMA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS),  VENCENDO A PRIMEIRA NO ATO 

DA MATRÍCULA, E AS DEMAIS PARCELAS NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE CADA MÊS, REFERENTES AO CURSO DO CENTRO 

MISSIOLÓGICO EQUATORIAL (COORDENADORIA DE EXTENSÃO DA FATEBE), DENOMINADO QUALIFICAÇÃO EM 

MISSÕES, NO QUAL O(A) CONTRATANTE/ALUNO(A) ESTÁ MATRICULADO(A). 
 

CONDIÇÕES 

Os signatários firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, sendo certo que os valores 

aventados neste instrumento estão de acordo com a Lei 8078/90 e com a legislação relativa aos preços escolares e, entre partes, estabelecem 

as cláusulas e condições a seguir especificadas. 
 

CLÁUSULA 1
a
 - O objeto deste CONTRATO é a prestação de serviços educacionais pela CONTRATADA ao(à) CONTRATANTE, 

referente ao Curso  do Centro Missiológico Equatorial (Coordenadoria de Extensão da FATEBE) acima mencionado e identificado. 

Parágrafo 1
o
 – O SEGUNDO SEMESTRE de 2018 será de 01 de AGOSTO de 2018 a 21 de DEZEMBRO de 2018. 

Parágrafo 2º - Não estão incluídos neste contrato os serviços especiais de aulas extras, aulas individuais, provas em segunda chamada, 

internato, alimentação, nem o material didático de uso individual e obrigatório do(a) aluno(a). 

Parágrafo 3
o
 - A filosofia educacional é baseada em princípios cristãos, de interpretação Batista, porém comprometida com a formação de 

líderes em toda a região amazônica. 

Parágrafo 4
o
 - A aprovação, notas, avaliações, trabalhos e disciplina escolar observarão o disposto no REGIMENTO DO CURSO, cujo teor 

o(a) contratante declara ser de seu pleno conhecimento. 

CLÁUSULA 2
a
 - A CONTRATADA se obriga a ministrar ensino no nível, ano e Curso acima mencionado, através de aulas e outras 

atividades escolares, conforme o plano de Curso, e os respectivos programas disciplinares, cumprindo o calendário escolar entregue ao(à) 

CONTRATANTE no ato da matrícula. 

Parágrafo 1º - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e a prestação dos serviços educacionais, a definição do 

calendário escolar, das provas e atividades, as respectivas cargas horárias, a designação de professores, funcionários, a orientação didático-

pedagógica, além de outras providências exigidas para o desenvolvimento das atividades docentes, na conformidade das prescrições de seu 

REGIMENTO DO CURSO, às quais o(a) CONTRATANTE compromete-se a se submeter. 

Parágrafo 2º – O curso planejado e ofertado pela CONTRATADA, no qual o(a) aluno(a) encontra-se matriculado(a), é um curso de 

extensão, balizado segundo a confissão Batista, e exige do CONTRATANTE/ALUNO(A) a submissão ao Código de Ética e Postura da 

Instituição. 

CLÁUSULA 3
a
 - Como contraprestação pelos serviços educacionais, previstos neste instrumento, o(a) CONTRATANTE se obriga a 

pagar a semestralidade escolar, dividida em 06 (seis) parcelas sucessivas, pagáveis e atualizáveis na conformidade da CLÁUSULA 4
a
 e seu 

parágrafo único. 

CLÁUSULA 4
a
 - Cada uma das 05 (cinco) parcelas, subseqüentes à primeira, terão vencimento no dia 1

O
 (primeiro) de cada mês, 

sendo a última vencível em 1
O
 (primeiro) de DEZEMBRO de 2018. 

FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL 
mantida pelo SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA EQUATORIAL - STBE 

Credenciamento: Portaria N° 3.531, de 13/12/2002 (D.O.U. de 16/12/2002) 



Parágrafo único - As parcelas da semestralidade escolar, a que se refere este instrumento, subseqüentes à primeira, serão automaticamente 

atualizadas ocorrendo quaisquer das seguintes condições: 

a) Se o índice de reajuste das mensalidades escolares aprovado pelo governo for superior a 3% (três por cento). 

b) Se houver incremento salarial, para professores e/ou funcionários da CONTRATADA, respeitando a orientação prevista na legislação. 

c) Se for alterada a política econômica ou salarial, com reflexos nos custos escolares. 

d) Em decorrência de lei, decisão ou acordo judicial, relativamente aos salários e outros encargos educacionais, que não sejam decorrentes 

da data base de professores e funcionários da CONTRATADA. 

CLÁUSULA 5ª - A CONTRATADA receberá cada parcela da semestralidade escolar até o dia 07 (sete) do respectivo mês de vencimento 

sem acréscimo de multa ou correção. A partir do dia 08 (oito), sobre as parcelas não pagas, será cobrada multa de 2% (dois por cento) e 

mora correspondente a 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento), por dia de atraso, ou índice estabelecido por lei. 

Parágrafo único - Cada parcela da semestralidade escolar será cobrada via boleto bancário. 

CLÁUSULA 6
a
 - Fica o presente contrato valendo como título executivo extrajudicial na hipótese de inadimplência do(a) 

CONTRATANTE, para cobrança pela via executiva. 

Parágrafo único – O  não comparecimento do(a) aluno(a) aos atos escolares não exime o(a) CONTRATANTE de pagamento, tendo em 

vista o Serviço Educacional colocado à sua disposição. 

CLÁUSULA 7ª – A desistência e o trancamento de matrícula devem ser requeridos à Secretaria da CONTRATADA, dentro do período 

estabelecido no calendário de aulas, após o pagamento das parcelas devidas, até o mês, e inclusive, em que ocorrer o respectivo ato. 

Parágrafo único – O(A) aluno(a) está ciente por assinatura do TERMO DE COMPROMISSO que o curso no qual está matriculado tem 

duração mínima de 1 (um) ano, ou seja, 2 (dois) semestres e máxima de 1 ½ (um e meio) ano, ou seja, 3 (três)  semestres. Caso o(a) 

aluno(a) não finalize na duração máxima, sua matrícula está automaticamente cancelada. 

CLÁUSULA 8ª - O presente contrato poderá ser rescindido, por iniciativa do(a) CONTRATANTE, por expressa solicitação de 

cancelamento de matrícula, ou pela CONTRATADA, por abandono de Curso, por inadimplência, por desligamento, nos termos do 

REGIMENTO DO CURSO, ou pelo o(a) aluno(a)  não ter concluído o curso em 3 (três) semestres, contados a partir do seu ingresso, 

segundo a Cláusula 7ª, Parágrafo único. 

Parágrafo único - Nos casos previstos nesta cláusula fica o(a) CONTRATANTE obrigado a pagar o valor das parcelas até, e inclusive, o 

mês em que ocorrer o evento. 

CLÁUSULA 9ª - Será considerada como efetuada a matrícula mediante o pagamento da primeira parcela da semestralidade escolar e a 

entrega de todos os documentos exigidos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA 10ª - Em caso de demanda judicial sobre o presente contrato, o(a) CONTRATANTE continuará pagando o valor fixado 

para as mensalidades, até a decisão final, quando, se for o caso, as diferenças cobradas indevidamente serão compensadas ou devolvidas, 

conforme preceitua a legislação vigente.  

CLÁUSULA 11ª - Atribuindo ao presente contrato plena eficácia e forma extrajudicial, as partes elegem o Foro da cidade de Belém, Pará, 

afastando qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, para dirimir questões oriundas de sua execução.  

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que 

produza os efeitos legais. 

 

 
 

 

 

        Belém, ___de ________________________ de _________. 

 

 

 

 

 

________________________________     ________________________________ 

CONTRATADA                        CONTRATANTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________            RG 6068086 PC/PA                       CPF 538.366.182-49  

    TESTEMUNHA 
 

 

 

  RG    2310529 2ª via SSP/PA    CPF   426.246.732-53 

TESTEMUNHA 


