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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

EM CURSOS LIVRES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  

 

 

 

CONTRATANTE: Todo ALUNO qualificado na Ficha de Inscrição – disponível no 

sítio www.icursosmt.com.br/matriculas e que realizar a Matrícula e o pagamento do 

Investimento (valor do Curso). 

 

CONTRATADO: ICursosMT – Instituto de Cursos Mato Grosso, pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ. 22.773.109/0001-02, com sede em Cuiabá – MT, na Rua Viena, 

n° 13, Jardim Tropical, CEP. 78065-155. 

 

O ALUNO que realizar a matrícula e o pagamento do Curso escolhido, concorda 

com o presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

CLÁUSULA 01 – O presente contrato é celebrado com fundamento no artigo 209 da 

Constituição Federal, artigos 46 a 52 da Lei nº 8.078/90, artigos 593 a 609 do Código 

Civil Brasileiro e art. 784, III, do CPC-2015, e na Lei nº 9394/96 – Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação 

CEE 14/97) que citam que os Cursos chamados “LIVRES” não necessitam de prévia 

autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de 

Educação competente, como também necessariamente não conferem habilitação 

profissional (autorização ao exercício da especialidade ou procedimento), ato 

exclusivo do respectivo Conselho de Classe Profissional do CONTRATANTE. 

http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/matriculas
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DO OBJETO DO CONTRATO 

 

CLÁUSULA 02 – O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços 

educacionais, consistentes na promoção de Cursos e Treinamentos Livres de 

Capacitação Profissional especificado na Ficha de Inscrição disponibilizada pelo 

CONTRATADO no sítio www.icursosmt.com.br/matriculas, cujo objetivo é de 

contribuir para a valorização e aperfeiçoamento de profissionais e estudantes. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

CLÁUSULA 03 – O CONTRATADO se obriga pelo presente instrumento de prestação 

de serviços a ministrar o Curso oferecido, ficando a seu critério exclusivo, a fixação 

de carga horária, a elaboração de conteúdos programáticos e de calendário, a adoção 

de critérios de avaliação, a orientação técnica e pedagógica dos serviços prestados, 

a seleção ou mudança de professores, a marcação de datas e provas, conforme 

descrição de cada Curso, disponível no sítio www.icursosmt.com.br/cursos. 

 

CLÁUSULA 04 – O CONTRATADO reserva-se o direito de encerrar as vagas a 

qualquer momento, quando a quantidade máxima de participantes por Turma for 

atingida (40, 50 ou 60, conforme o caso). 

 

CLÁUSULA 05 – Tratando-se de Curso que exige uma quantidade mínima de 10 

(dez) alunos para iniciar-se, fica ao critério exclusivo do CONTRATADO a extinção 

da Turma em caso de falta de quórum mínimo. 

 

Parágrafo 1º: O comunicado de extinção de Turma será realizado pelo e-mail 

e WhatsApp informados pelo CONTRATANTE na Ficha de Inscrição, e se realizado 

até 24 horas antes do início do Curso, isenta o CONTRATADO de arcar com eventual 

despesa de deslocamento do CONTRATANTE que reside fora de Cuiabá - MT. 

 

http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/matriculas
http://www.icursosmt.com.br/cursos
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Parágrafo 2º: O CONTRATANTE que realizou o pagamento via boleto ou cartão de 

crédito em única parcela, terá direito ao reembolso de 100% (cem por cento) do 

valor de Investimento (valor do Curso) e também da Taxa de Matrícula, em até 05 

(cinco) dias úteis. 

 

Parágrafo 3º: Contudo, o CONTRATANTE que realizou o pagamento via cartão de 

crédito na forma parcelada, terá deduzido o percentual de 2,99% (dois virgula 

noventa e nove por cento) a.m. correspondente ao número de parcelas selecionado. 

 

Parágrafo 4º: Uma vez comunicada a extinção da Turma, para ser reembolsado, o 

CONTRATANTE deve preencher o FORMULÁRIO disponível no sítio 

www.icursosmt.com.br/formulario-de-reembolso. 

 

CLÁUSULA 06 – Não estão contemplados no objeto do presente contrato o 

fornecimento de livros didáticos, apostilas, fotocópias e outros materiais, salvo se tal 

material estiver previsto no sítio www.icursosmt.com.br/cursos. 

 

CLÁUSULA 07 – O CONTRATADO se obriga a fornecer o Certificado de Conclusão 

do Curso caso o CONTRATANTE compareça a 75% (setenta e cinco por cento) das 

horas totais do Curso. 

 

Parágrafo 1º: O CONTRATANTE será considerado aprovado e apto à obtenção do 

certificado se cumprir o disposto neste instrumento. 

 

Parágrafo 2º: O Certificado de Conclusão será emitido pelo CONTRATADO, no prazo 

de até 15 (quinze) dias úteis após o término do Curso, para o ALUNO 

(CONTRATANTE) que cumprir todas as exigências e/ou obrigações educacionais e 

financeiras decorrentes deste contrato. 

 

 

 

http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/formulario-de-reembolso
http://www.icursosmt.com.br/cursos
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA 08 – Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais 

dispostas neste contrato: 

 

Parágrafo 1º: Submeter-se às aulas, provas e demais atividades indicadas pelos 

docentes, obrigando-se a respeitar e a cumprir as orientações destes, as normas 

aplicáveis ao local de prestação dos serviços, bem como o disposto na legislação 

aplicável. 

 

Parágrafo 2º: Efetuar em dia o pagamento do valor do Curso objeto deste 

contrato. 

 

Parágrafo 3º: Manter os seus dados pessoais atualizados; qualquer mudança 

deve ser comunicada ao CONTRATADO através do sítio 

www.icursosmt.com.br/contact. 

 

Parágrafo 4º: Respeitar as normas institucionais do Curso, do CONTRATADO e dos 

locais das aulas. 

 

Parágrafo 5º: Não danificar os bens patrimoniais do CONTRATADO ou de terceiros 

(imóveis, instalações, mobiliários, veículos, acervos culturais, equipamentos, 

computadores, materiais didáticos, dentre outros) que guarnecem ou venham a 

guarnecer o espaço físico do CONTRATADO ou de outros locais onde se 

desenvolvam as atividades do Curso, sob pena de responder pela reposição ou 

reparação deles, sem prejuízo das eventuais perdas e danos. 

 

Parágrafo 6º: Responsabilizar-se pelo uso, manuseio e guarda de equipamentos, 

aparelhos, bagagens, materiais, valores pessoais, etc. no recinto da Instituição ou em 

outros locais onde se desenvolvam as atividades do Curso, inclusive nos respectivos 

http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/contact
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trajetos, ficando o CONTRATADO isento de qualquer responsabilidade em caso de 

danos, extravio, furto ou roubo deles. 

 

Parágrafo 7º: O CONTRATADO não se responsabilizará, seja que título for, por 

quaisquer despesas médicas ou de qualquer outra ordem, de restauração, tratamento 

ou para recuperação decorrente de acidente que o CONTRATANTE venha a sofrer 

ou a causar no trajeto, no recinto da Instituição ou em outros locais onde se 

desenvolvam atividades do Curso, salvo verificada, apurada e comprovada a 

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. 

 

Parágrafo 8º: O CONTRATANTE declara ciência de que todo material didático, seja 

eletrônico, audiovisual ou impresso que eventualmente lhe for disponibilizado pelo 

CONTRATADO não poderá ser reproduzido, parcial ou integralmente, sob pena de 

responder civil e criminalmente, nos termos da Lei nº 9.610/98, por violação da 

propriedade intelectual, devendo o material referido ser utilizado exclusivamente no 

âmbito privado pelo CONTRATANTE. 

 

Parágrafo 9º: O CONTRATANTE declara que está ciente de suas obrigações éticas 

e profissionais junto às normas e legislações de seus respectivos Conselhos 

Profissionais, Associações Profissionais, Sindicatos e Vigilância Sanitária. 

 

Parágrafo 10º: O CONTRATANTE declara que está ciente que todo CURSO LIVRE 

DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL tem como papel e função primordiais a 

preparação técnica e intelectual do indivíduo, e que o Curso em questão NÃO 

CONFERE HABILITAÇÃO PROSSIONAL, sendo essa obtida em conjunto com 

Cursos de Graduação. 

 

Parágrafo 11º: O CONTRATANTE, tendo conhecimento prévio das condições 

estabelecidas neste contrato e no regulamento da Instituição de capacitação 

profissional, e aceitando-as livremente, obriga-se a cumprir todas as exigências 

formais inerentes ao Curso, podendo ficar suspenso ou impossibilitado o acesso 

http://www.icursosmt.com.br/
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a todas as atividades do Curso ora contratado no caso de descumprimento de 

quaisquer delas. 

 

DO PRAZO 

 

CLÁUSULA 09 – O presente contrato terá prazo determinado, com início no momento 

em que o CONTRATANTE realizar o pagamento da Taxa de Matrícula (se houver) e 

do Investimento (valor do Curso), e seu termo final coincidirá com a conclusão do 

respectivo Curso. 

 

DA MATRÍCULA 

 

CLÁUSULA 10 – A configuração formal do ato de matrícula dar-se-á pelo 

preenchimento e envio da Ficha de Inscrição, disponibilizada no sítio 

www.icursosmt.com.br/matriculas, e pagamento da Taxa de Matrícula, se houver. 

 

Parágrafo único: Para a efetivação da matrícula o CONTRATANTE deverá: 

– enviar a Ficha de Inscrição preenchida; 

– enviar cópia dos documentos pessoais (RG e CPF ou apenas CNH); 

– realizar o pagamento da Taxa de Matrícula, salvo os casos de isenção; 

– realizar o pagamento do Investimento (valor do Curso). 

 

CLÁUSULA 11 – O CONTRATANTE assume total responsabilidade pelas 

declarações prestadas relativas à aptidão para frequentar o referido Curso ora 

contratado, sendo que, se verificada qualquer irregularidade não terá direito a 

ressarcimento, indenização e o título, mesmo cumpridos todos os créditos. 

 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA 12 – O valor do Curso (Investimento) consta do sítio eletrônico 

www.icursosmt/cursos e deve ser pago mediante link de pagamento gerado pelo 

http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/matriculas
http://www.icursosmt/cursos
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CONTRATADO, que oferece a opção de pagamento (1) via cartão de crédito em 10 

(dez) prestações sem juros ou (2) boleto bancário único com no mínimo 10% (dez por 

cento), ou (3) entrada de 20% a 30% (vinte a trinta por cento), conforme o caso, e o 

restante mediante carnê com 06 (seis) prestações. 

 

CLÁUSULA 13 – A Taxa de Matrícula não se confunde com o valor do Curso 

(Investimento), e será de R$50,00 (cinquenta reais), e também deve ser paga 

mediante link de pagamento gerado pelo CONTRATADO, o qual, neste caso, oferece 

a opção de pagamento via cartão de crédito em única parcela ou boleto bancário 

único, salvo os casos de isenção ou de Cursos em que não é cobrada a Taxa de 

Matrícula. 

 

DO ABANDONO OU DESISTÊNCIA DO CURSO 

 

CLÁUSULA 14 – O abandono do Curso por parte do CONTRATANTE sem 

requerimento formal de desistência, ocasionará a cobrança dos valores totais 

previstos no contrato (CLÁUSULA 12) e não gerará qualquer direito de reembolso. 

 

CLÁUSULA 15 – O pedido de desistência formalizado pelo CONTRATANTE em até 

07 (sete) dias contados da contratação, dará direito a restituição de 100% do valor de 

Investimento (valor do Curso), exceto a Taxa de Matrícula, que não será restituída. 

 

CLÁUSULA 16 – O pedido de desistência formalizado pelo CONTRATANTE depois 

de 07 (sete) dias contados da contratação, dará direito ao reembolso de 70% do valor 

de Investimento (valor do Curso), exceto a Taxa de Matrícula, que não será restituída. 

 

CLÁUSULA 17 – Em qualquer caso, há que se observar que uma vez iniciado o 

Curso, o CONTRATANTE não terá direito a qualquer reembolso, porém, poderá usar 

seu crédito para participar de outro Curso a ser realizado no prazo de 01 (um) ano, 

contado da contratação, e de acordo com a disponibilidade de oferecimento pelo 

http://www.icursosmt.com.br/
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ICursosMT; poderá ainda o CONTRATANTE, transferir seu crédito para outra pessoa 

dentro do mesmo prazo já referido. 

 

CLÁUSULA 18 – Em caso de deferimento do reembolso nos casos permitidos, 

o CONTRATANTE que realizou o pagamento via boleto ou cartão de crédito em 

única parcela, receberá seu crédito com desconto da Taxa de Administração de 

5,99% (cinco virgula noventa e nove por cento), no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo único: Contudo, o CONTRATANTE que realizou o pagamento via cartão 

de crédito na forma parcelada, terá deduzido, além da Taxa de Administração de 

5,99% (cinco virgula noventa e nove por cento), também o percentual de 2,99% (dois 

virgula noventa e nove por cento) a.m. correspondente ao número de parcelas 

selecionado. 

 

CLÁUSULA 19 – Para formalizar o pedido de desistência do Curso, e solicitar o 

reembolso nos casos permitidos (1), ou a utilização de crédito em outro Curso (2) ou 

a transferência de seu crédito a outra pessoa (3), o CONTRATANTE deve preencher 

o FORMULÁRIO especifico e disponibilizado pelo CONTRATADO através do sítio 

www.icursosmt.com.br/desistencia. 

 

DOS DANOS 

 

CLÁUSULA 20 – O CONTRATADO não se responsabiliza por qualquer dano moral 

ou patrimonial que ocorrer com o CONTRATANTE e/ou seus bens, nas dependências 

do CONTRATADO, salvo se verificada, apurada e comprovada a responsabilidade 

exclusiva do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 21 – O CONTRATANTE assume total responsabilidade por eventuais 

danos causados ao patrimônio do CONTRATADO, aos seus funcionários, demais 

alunos e terceiros. 

 

http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/desistencia
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DO DIREITO DE IMAGEM 

 

CLÁUSULA 22 – O CONTRATANTE autoriza expressamente neste instrumento a 

utilização da imagem do mesmo para fins de divulgação pelo CONTRATADO, que 

poderá ser realizada por imagem através de filmagens, fotografias ou qualquer outro 

meio, divulgados no sítio www.icursosmt.com.br, e redes sociais do CONTRATADO, 

como o Facebook e Instagram. 

 

Parágrafo único: O CONTRATANTE que não autoriza a divulgação na forma desta 

CLÁUSULA 22, deve comunicar o CONTRATADO pelo sítio 

www.icursosmt.com.br/contact. 

 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

CLÁUSULA 23 – Constitui motivos para sua rescisão deste contrato: 

 

a) Por descumprimento, pelo CONTRATANTE, das “normas internas” instituídas pelo 

CONTRATADO e aplicáveis ao Curso e ao local de realização das atividades; 

 

b) Por descumprimento, pelo CONTRATANTE, de quaisquer das disposições contidas 

no presente contrato, após notificação do CONTRATADO (via WhatsApp ou e-mail 

fornecidos no ato da matrícula) expondo a irregularidade (inclusive financeira) e 

concedendo prazo para saná-la; 

 

c) Por desistência do Curso, nos termos da CLÁUSULAS 14 a 19; 

 

d) Pelo CONTRATADO, no caso do não preenchimento do número mínimo de alunos 

matriculados, conforme descrito na CLÁUSULA 05. 

 

 

 

http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/
http://www.icursosmt.com.br/contact
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

CLÁUSULA 24 – O presente contrato obriga, em todas as cláusulas e condições, as 

partes contratantes, estando esses obrigados a respeitá-lo e a cumpri-lo fielmente até 

o prazo final convencionado. 

 

CLÁUSULA 25 – O presente contrato substitui quaisquer outros entendimentos 

verbais ou escritos, entre as partes, referentes ao objeto deste instrumento. 

 

CLÁUSULA 26 – Eventual declaração de nulidade ou inaplicabilidade de qualquer 

cláusula deste contrato não implicará, de forma alguma, em prejuízo às demais 

disposições ora estipuladas, que continuarão plenamente vigentes e aplicáveis. 

 

CLÁUSULA 27 – As partes, de comum acordo, elegem o foro da cidade e comarca 

de Cuiabá – MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução ou 

inexecução deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.  

 

E por estarem assim contratados, firmam o presente instrumento particular de 

prestação de serviços, dispensada sua assinatura, bastando a adesão pelo 

ALUNO, a qual se concretiza pelo ato de realizar a matrícula e o pagamento do 

Curso escolhido. 

 

 

Cuiabá – MT 

 

 

 

ICursosMT – Instituto de Cursos de Mato Grosso 

CNPJ. 22.773.109/0001-02 

http://www.icursosmt.com.br/

