CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS que fazem entre
si, ABRAHCON CURSO TECNOLÓGICO EM HOMEOPATIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado com sede em SEPS 712/912 – SALA 13 - CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS
CEP: 70390 – 125 ASA SUL/ BRASÍLIA - DF, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 24.371.950/000190, e Inscrição Estadual nº 0776027400195, doravante designada simplesmente
CONTRATADA e a pessoa física, qualificada na FICHA DE MATRÍCULA, PROPOSTA DE
ADESÃO AO CURSO OS LANTANÍDEOS E AS DOENÇAS AUTOIMUNES, doravante
designada simplesmente ALUNO.
O presente CONTRATO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, é
celebrado e regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto contratual é a prestação de serviços educacionais em
favor do ALUNO, referente ao curso já especificado neste contrato: CURSO OS
LANTANÍDEOS E AS DOENÇAS AUTOIMUNES, na modalidade ao vivo.
PARÁGRAFO ÚNICO: A prestação do serviço, ora contratado, está condicionada à
confirmação da inscrição do aluno, que se dará por meio do preenchimento da Ficha de
Matrícula on-line e do aceite ao presente contrato, no site da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA: O curso será parcelado em 7 parcelas de R$ 207,00 e uma taxa
de inscrição no valor de R$ 99,90. O parcelamento em questão será feito através de
débito em cartão de crédito e/ou de débito, boletos bancários ou ainda na forma de
crédito na conta corrente da CONTRATADA, (nesse caso, mediante envio do
comprovante). Em todos os casos, o comprovante de pagamento valerá como recibo da
parcela.
PARÁGRAFO ÚNICO: (1) No caso de desistência ou trancamento, deve-se obedecer os
seguintes termos: comunicar por escrito com prazo mínimo de trinta (30) dias de
antecedência, estar com o pagamento em dia até o mês vigente.
(2) A ABRAHCON não fará a devolução das mensalidades pagas até o momento da
desistência ou trancamento, pelo fato de ter disponibilizado as aulas contratadas pelo
aluno que leu concordou firmou o presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Todo o conteúdo do curso será apresentado on-line, ou seja, aula
transmitida ao vivo, pela internet, no modelo EAD. Referido conteúdo ficará gravado
para que o ALUNO possa rever as aulas quando lhe aprouver na plataforma do exclusiva
para os estudantes. Além das aulas gravadas, há também material escrito, necessário à
conclusão do curso, que estará à disposição do ALUNO, sem custo adicional, na
biblioteca virtual da CONTRATADA. Em caso de impressão de material, essa providência
será tomada pelo próprio ALUNO.
CLÁUSULA QUARTA:
PARÁGRAFO ÚNICO: O ALUNO receberá o certificado de conclusão do curso desde que
tenha cursado todos os módulos e solicite através do painel do aluno.
CLÁUSULA QUINTA: O valor do curso faz parte desta proposta, bem como as condições
de pagamento já mencionados anteriormente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para o pagamento de todo curso à vista será concedido um
desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de parcelamento, a primeira parcela deverá ser paga
no ato da matrícula e do aceite deste contrato. As demais parcelas deverão ser pagas
nos meses subsequentes, a cada 30 dias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso do não pagamento de quaisquer parcelas devidas pelo
ALUNO, na forma e prazo estipulados pelas partes, o mesmo ficará, desde logo,
constituído em mora, independentemente de qualquer aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, devendo pagar à CONTRATADA o valor principal,
corrigido monetariamente pelo IGP-M, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou na
ausência ou impedimento desses, qualquer outro índice que reflita a variação média do
custo, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, incidente sobre o
valor total da dívida (que inclui o valor principal corrigido monetariamente e juros
moratórios), além de eventuais custas de cobrança e honorários advocatícios, esses
últimos desde já fixados em 20% (vinte por cento).
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o certificado de conclusão de
curso, desde que o ALUNO tenha concluído os módulos, obedecendo o exposto na
cláusula quarta e no seu parágrafo único.
PARÁGRAFO ÚNICO: O certificado será emitido pela ABRAHCON CURSO TECNOLÓGICO
EM HOMEOPATIA LTDA após a conclusão do curso.

CLÁUSULA SÉTIMA:
PARÁGRAFO UM: O ALUNO declara-se absolutamente ciente de que o conteúdo do
Curso e seus respectivos materiais são de propriedade intelectual da CONTRATADA, ou
de terceiros de quem a CONTRATADA os tenha licenciado, estando protegidos pela
legislação de direitos autorais.
PARÁGRAFO DOIS: O ALUNO se compromete a utilizar os materiais a que tenha acesso,
por meio deste curso, exclusivamente para uso pessoal, respeitando os termos da
legislação de direitos autorais, sendo-lhe expressamente vedada a venda, aluguel,
empréstimo, licenciamento ou qualquer outra forma de exploração, comercial ou não.
CLÁUSULA OITAVA: O ALUNO terá acesso ao conteúdo do painel do aluno por 6 meses
(180 dias corridos) após a conclusão do curso.
CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da Comarca de Brasília, DF, para dirimir as questões
que porventura possam decorrer do presente contrato, em detrimento de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

Certifico que li e ACEITO o presente contrato de adesão. ____________________, ____
de ______________ de 2019.

