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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO – 
EM EXECUÇÃO AO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO Nº 
172/2021 – UFLA/FUNDECC. 
 

Pelo presente instrumento particular, firmado com fundamento no artigo 206, incisos II e III, 
artigo 209 da Constituição Federal, artigo 594 do Código Civil Brasileiro, de um lado a 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL (FUNDECC), fundação 
de direito privado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, inscrita no CNPJ 
sob o no. 07.905.127/0001-07, com sede no Campus Histórico da Universidade Federal de 
Lavras, neste ato representada por seu Diretor Executivo Prof. Antonio Carlos Cunha Lacreta 
Junior, doravante denominada simplesmente FUNDECC e de outro lado o(a) ALUNO(A), 
devidamente qualificado em termo de adesão firmado diretamente com a Universidade 
Federal de Lavras e vinculado às cláusulas e condições estabelecidas no presente 
instrumento contratual, firmam-no, conforme cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços educacionais de 
pós graduação lato sensu, ofertados pela Universidade Federal de Lavras, conforme grade 
curricular e condições previamente estabelecidas e ministrados em conformidade com o 
previsto na legislação de ensino em vigor, em especial a Resolução CEPE (Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão) nº 109/2020, sob as quais o(a) ALUNO(A) declara ter tomado 
conhecimento quando da realização de sua matrícula e conseguinte assinatura do Termo de 
Adesão que o vincula ao presente instrumento.  
 

§ 1º. A matrícula, ato indispensável que estabelece o vínculo do(a) ALUNO(A) com a 
FUNDECC, dar-se-á com o preenchimento do formulário de matrícula junto Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, da Universidade Federal de Lavras – UFLA, 
entrega dos documentos solicitados, assinatura deste Contrato e com o pagamento integral 
da primeira parcela da mensalidade.  
 

Cláusula 2ª. As aulas serão ministradas, em regime educacional à distância – EAD, e 
presenciais em salas ou locais apropriados, no campus da Universidade Federal de Lavras, 
quando da realização de atividades de campo ou práticas de laboratórios, tendo em vista a 
natureza do conteúdo programático e da técnica pedagógica incidentes à espécie. 
 
Parágrafo Único. Fica ciente o(a) ALUNO(A), que em caso de decretação de estado de 
calamidade pública, reconhecido pelos órgãos governamentais, ou alguma situação 
excepcional, que resulte em suspensão das aulas e atividades de forma presencial, poderá 
ocorrer a alteração da metodologia de ensino, para a forma exclusivamente remota, através 
de recursos tecnológicos em substituição às aulas presenciais, sob supervisão da direção e 
coordenação do curso. As aulas poderão ser síncronas (em tempo real) ou assíncronas (sem 
interação em tempo real), respeitando os conteúdos programados. 
 
Cláusula 3ª. O(a) ALUNO(A) autoriza, pelo presente, o uso da sua imagem e voz durante as 
atividades desenvolvidas através das aulas remotas, bem como de sua participação em outras 
atividades pedagógicas não presenciais, por meio tecnológico, caso necessárias à divulgação 
do curso ou sua utilização para fins didáticos e acadêmicos. 
 
 
 
§ 1º. É de inteira responsabilidade do(a) ALUNO(A) a informação à FUNDECC sobre 
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eventuais sintomas da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, em especial, a observância 
da quarentena nos casos necessários, além da obrigatoriedade no seguimento das medidas 
de segurança determinadas pelos órgãos da saúde com o intuito de conter e não disseminar 
o novo coronavírus, em especial quando da prática das aulas presenciais. 
 
Cláusula 4ª. O presente contrato terá vigência pelo prazo de duração do curso, de acordo 
com sua grade curricular, e poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
 
a) Pelo(a) ALUNO(A), mediante desistência formulada por escrito, em requerimento próprio 
fornecido pela FUNDECC; 
 
b) Pela FUNDECC, por desligamento do aluno que apresente conduta ou atitude inadequada, 
prática de atos de indisciplina, inadimplência finaceira, abandono do curso por mais de 30 
(trinta) dias de maneira injustificada, ou outros atos graves. 
 
Cláusula 5ª. O(a) ALUNO(A) declara estar ciente do valor total do curso, taxa de matrícula  e 
sua respectiva forma de pagamento. 
 
§ 1°. O pagamento será realizado por Boleto Bancário, transferência bancária, PIX ou outro 
meio indicado pela FUNDECC.  
 
§2º. Os boletos deverão ser gerados pelo(a) ALUNO(A) através do sistema CONVENIAR, 
conforme indicado no anexo único deste contrato.  
 
§3º. Os pagamentos realizados por transferência bancária ou PIX deverão ser identificados e 
comunicados diretamente ao setor competente da FUNDECC para fins de análise de 
compensação e baixa nos registros. 
 
§ 4º. O vencimento das mensalidade será o dia 10 de cada mês subsequente à matrícula e o 
não pagamento de qualquer parcela nas datas aprazadas sujeitará o(a) ALUNO(A) em mora, 
incidindo no valor o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês. 
 
§ 5º. Caso o(a) ALUNO(A) desista expressamente do contrato em até 15 dias da efetivação 
de sua matrícula, os valores serão integralmente devolvidos, à exceção da taxa de matrícula. 
 
§ 6º. Após essa data e no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da matrícula, a 
FUNDECC devolverá 80% do valor adiantado referente à primeira parcela, em razão da 
dedução dos custos envolvidos, ficando caracterizada a desistência e a renúncia da vaga. 
 
§ 7º. Havendo desistência por parte do(a) ALUNO(A), após 30 (trinta) dias de sua matrícula, 
não haverá restituição de valores. 
 
Cláusula 6ª. O valor previsto no contrato, inclui, exclusivamente, a prestação de serviços 
decorrentes e da programação do curso. 
 
Cláusula 7ª. O não preenchimento de número mínimo de alunos a compor a grade curricular 
necessária, autoriza a FUNDECC em proceder o cancelamento das matrículas e conseguinte 
restituição, ao(à) ALUNO(A), de eventuais valores adiantados. 
 
Cláusula 8ª. A entrega do certificado de conclusão do curso fica condicionada ao 
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cumprimento das disposições contratuais, bem como as diretrizes pedagógicas da 
Universidade Federal de Lavras – UFLA, contidas na Resolução CEPE nº 109/2020, em 
especial: 
 
I- pontuação mínima de 6,0 pontos nas disciplinas que compõem a grade; 
 
II- frequencia mínima de 75% (setenta e cinco por cento), das aulas; 
 
Cláusula 9ª. O não comparecimento do(a) ALUNO(A) às atividades de seu curso, o 
rendimento insuficiente e a não utilização dos serviços colocados à sua disposição, não o(a) 
exime dos pagamentos. 
 
Cláusula 10ª. O inadimplemento superior a 90 (noventa) dias acarretará na aplicação de 
sanções legais e administrativas, além das medidas judiciais aplicáveis à espécie para 
cobrança dos valores.  
 
Parágrafo único. Todos os custos de cobrança deverão ser ressarcidos pelo(a) ALUNO(A), 
sendo acrescidos 20% (vinte por cento) de honorários quando a cobrança estiver confiada a 
advogado. 
 
Cláusula 11ª. Após o período de 12 (doze) meses, fica assegurada a Contratada o reajuste 
contratual em caso de desproporcionalidade financeira e a inflação do mercado, observandp-
se sempre os índices acumulados do IGPM, ou outro que venha a substituí-lo. 
 
Cláusula 12ª. O Termo de Adesão, impresso e assinado, deverá ser encaminhado junto aos 
demais documentos obrigatórios à DRCA; 
 
Cláusula 13ª. As partes elegem o foro da Comarca de Lavras – MG para dirimirem as dúvidas 
provenientes deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiados que seja. 
 
Lavras, 14 de março de 2022. 
 
 
 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC 
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ANEXO ÚNICO 
 

Passo a passo para geração de boleto da matricula curso lato sensu: 
 

1- Acessar o site >    http://fundecc.conveniar.com.br/Eventos 
 

2- Selecionar o curso desejado:

 
 

3- Verifique o curso selecionado e clique no botão INSCREVER: 
 

 
4- Entre com seu login se tiver um (prossiga no passo 7) ou clique no botão “Quero 

me cadastrar agora” 
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5- Insira as informações solicitadas e clique em “cadastrar” 

 

 
 
 
 
 
 

6- Faça o login no sitio eletrônico, selecione o curso desejado e clique novamente 
em “Inscrever”  
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7- Preencha os dados cadastrais e clique em “Continuar” 
 

 
 
 
 

8- Continue para a etapa “Inscrição” e selecione as caixinhas em “Categorias de 
Inscrição” e “plano de Pagamento” 
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9- Ainda na página da “inscrição” anexe o termo de adesão e os documentos 
obrigatórios clicando na nuvem “Enviar” conforme imagem a seguir, depois 
clique em continuar 
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10-  Na aba “Pagamento” clique na opção “Depósito Bancário” para depósito ou PIX 

ou Boleto Bancário (a opção aparecerá de acordo com o que foi selecionado no 
passo 9). Role a barra de rolagem para baixo, leia e clique em “Li e concordo 
com os termos de aceite” depois clique em continuar 

 

 
 
 

11- Confirme a inscrição no evento; 
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12-  Neste momento o boleto da matrícula será gerado automaticamente em uma 

nova guia do seu navegador e um e-mail será enviado para confirmar sua 
inscrição; 

 

 
 
 

13- Após o pagamento do boleto, o aluno recebera um e-mail de confirmação de 
pagamento e a matrícula será efetivada automaticamente. 
 

14- Após o pagamento do PIX ou Depósito aguarde e-mail de confirmação para a 
efetivação da matrícula. 

 
ATENÇÃO: Os demais boletos, referente as mensalidades, deverão ser retirados no site a 
partir do dia primeiro de cada mês.  
 
O SISTEMA NÃO ENVIA O BOLETO AUTOMATICAMENTE. É DE RESPONSABILIDADE 
DO ALUNO ACESSAR O SISTEMA E REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO. 

 
 
 


