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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 
 

1. PARTES 
 

CONTRATANTE: 

Matrícula: 

Estado Civil: Profissão: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Cidade/UF: CEP: 

Telefone Email: 

 
Neste ato assistido por seu representante legal, se menor: 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

Estado Civil: Profissão: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Cidade/UF: CEP: 

Telefone Email: 

 
Conjuntamente com o(s) responsável(is) financeiro(s) a seguir: 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO: 

Estado Civil: Profissão: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Cidade/UF: CEP: 

Telefone Email: 

 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO: 

Estado Civil: Profissão: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Cidade/UF: CEP: 

Telefone Email: 

 
Celebram este contrato de prestação de serviços educacionais com a FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA 
NUNES, instituição sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o n.º 28.964.252/0001-50 e com sede à Av. 
Dr. Alberto Torres, n.º 217, Centro, Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.035-
581, mantenedora da FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, no presente ato representada por seu 
presidente, GERALDO AUGUSTO PINTO VENÂNCIO, brasileiro, médico, divorciado, inscrito no registro 
geral sob o n.º 81130304-9/IFP-RJ e no CPF sob o n.º 423.978.477-87, conjuntamente com o 1.º tesoureiro, 
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EDGARD ANDRADE CORRÊA, brasileiro, economista, estavelmente unido, inscrito no registro geral sob 
o n.º 27879971-1/SSP-SP e no CPF sob o n.º 274902338-60, o qual será regido pelas cláusulas a seguir. 
 

2. CLÁUSULAS 
 
2.1. CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais 
ao CONTRATANTE durante o segundo semestre do ano letivo de 2022 (01/07/2022 a 31/12/2022). 
 
2.2. CLÁUSULA SEGUNDA – As aulas serão ministradas presencialmente nas salas de aula, laboratórios e 
nos locais que a CONTRATADA venha a indicar, ainda que possam ser substituídas por meio de recursos 
tecnológicos a critério da CONTRATADA e em caso de calamidade pública que imponha isolamento social. 
 
2.3. CLÁUSULA TERCEIRA – O planejamento escolar e a prestação dos serviços de ensino, em especial o 
que se refere à orientação didático-pedagógica e educacional, seleção de material didático exclusivo 
para uso em sala de aula e laboratório ou de forma não presencial, designação de docentes e eventual 
alteração, fixação de carga horária, calendário escolar, além de outras providências que as atividades 
docentes exigirem são de atribuição exclusiva da CONTRATADA, obedecendo ao seu exclusivo critério. 
 
2.4. CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE se obriga a observar e a cumprir as normas do Regimento 
Geral da Faculdade de Medicina de Campos1, as portarias e demais atos emanados pela instituição2. 
 
2.5. CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATANTE se obriga, juntamente com os responsáveis financeiros, 
a pagar à CONTRATADA pelos serviços referentes ao segundo semestre letivo de 2022 (01/07/2022 
a 31/12/2022) o valor de R$ 9.708,00 (nove mil e setecentos e oito reais), dividido em 06 (seis) 
mensalidades no valor igual de R$ 1.618,00 (hum mil e seiscentos e dezoito reais); a primeira 
mensalidade deve ser paga no ato da realização da matrícula e as demais no dia 10 dos meses seguintes. 
 
 2.5.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO: o CONTRATANTE se declara ciente de que poderá comparecer à 
tesouraria da CONTRATADA para promover o pagamento de qualquer mensalidade sempre que for 
necessário e que, assim, não poderá se escusar de realizar os pagamentos devidos no prazo ajustado 
na remota hipótese de indisponibilidade ou falha do sistema eletrônico destinado à emissão do boleto. 
 
 2.5.2. PARÁGRAFO SEGUNDO: o atraso no pagamento das mensalidades importará em multa de 
2% (dois por cento), além de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV. 
 
2.6. CLÁUSULA SEXTA – Os valores informados na cláusula quinta compreendem exclusivamente os 
serviços decorrentes da carga horária da matriz curricular regular do curso e não contemplam os compo-
nentes curriculares cursados em caráter de adaptação, dependência e/ou atividades extracurriculares.  
 

2.6.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO: é devido o pagamento do valor integral de cada semestralidade 
independentemente de o CONTRATANTE ser dispensado de cursar alguma disciplina ou cumprir alguma 
atividade prevista na grade curricular do respectivo período letivo do curso, salvo no caso de eventual 
concessão de bolsa de estudo social ao CONTRATANTE nos moldes da Lei Complementar n.º 187/2021. 
 
 2.6.2. PARÁGRAFO SEGUNDO: os valores referentes aos componentes curriculares de adaptação, 

                                                 
1 https://fmc-campos.com.br/storage/2022/05/FMC_Regimento_Geral_2022.pdf  
2 Documentos Institucionais – FMC • Faculdade de Medicina de Campos (fmc-campos.com.br) 

https://fmc-campos.com.br/storage/2022/05/FMC_Regimento_Geral_2022.pdf
https://fmc-campos.com.br/institucional/documentos-institucionais/
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dependência e atividades extracurriculares serão calculados de maneira proporcional ao acréscimo de 
carga horária sobre o semestre letivo a ser cursado pelo CONTRATANTE, sendo obtido o valor a partir 
do seguinte cálculo: (valor adicional) = (quantidade de horas da adaptação, dependência ou atividade 
extracurricular) ÷ (carga horária do período letivo a ser cursado) x (mensalidade do semestre letivo).  
 
2.7. CLÁUSULA SÉTIMA – A ausência do CONTRATANTE às atividades curriculares durante a vigência 
deste contrato, ainda que por longo período, não o exime do pagamento a que se obrigou conforme 
cláusula quinta, na medida em que a vaga permanecerá ocupada e os serviços continuarão à sua 
disposição até o término do semestre letivo, salvo na hipótese de trancamento ou cancelamento de 
matrícula ou pedido de transferência para outra instituição de ensino, regularmente formalizados. 
 
2.8. CLÁUSULA OITAVA – A realização da matrícula será operacionalizada mediante o atendimento dos 
requisitos dos art. 58, caput do art. 59, art. 60 e art. 61 do Regimento Geral da Faculdade de Medicina 
de Campos e da assinatura deste contrato, contendo as rubricas do CONTRATANTE, seu representante 
legal (se menor) e do(s) responsável(is) financeiro(s) nas páginas 01 – 04 e assinada na página 05. 
 
 2.8.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO: o pagamento integral da primeira mensalidade citada na cláusula 
quinta, por parte do CONTRATANTE, será considerado condição de validade da matrícula. 
 
 2.8.2. PARÁGRAFO SEGUNDO: a verificação de irregularidade na documentação apresentada 
pelo CONTRATANTE para a realização da matrícula provocará o seu cancelamento ou a rescisão, de 
pleno direito, do contrato de prestação de serviços educacionais sem direito a ressarcimento caso o 
CONTRANTANTE não regularize a situação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do envio 
de email ao endereço eletrônico informado acima ou da notificação encaminhada pelo Portal do Aluno. 
 
2.9. CLÁUSULA NONA – O CONTRATANTE, neste ato, oferece garantia fidejussória na(s) pessoa(s) do(s) 
responsável(is) financeiro(s) supracitados, que se obriga(m) como fiador(es) a responder solidariamente 
por todas as obrigações pecuniárias relacionadas à prestação de serviços educacionais, inclusive no 
que atine aos próximos períodos letivos nas renovações de matrícula subsequentes, e renuncia(m) ao 
benefício de ordem referido no art. 794, do Código de Processo Civil c/c art. 827 e do Código Civil. 
 
 2.9.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO: o CONTRATANTE e o(s) responsável(is) financeiro(s) manifestam 
sua expressa ciência e concordância com a celebração, neste ato, de livre e espontânea vontade, 
de negócio processual ajustado na forma do art. 190, do Código de Processo Civil, a saber: na 
hipótese de cobrança judicial decorrente dos serviços referidos neste contrato, o(a) CONTRATANTE e 
o(s) responsável(is) financeiro(s) autorizam a realização de arresto cautelar e penhora de até 30% 
(trinta por cento) de seu(s) salário(s)/vencimento(s), seja por ocupação mantida na iniciativa privada 
ou mesmo pelo exercício de algum cargo ou função públicos; inclusive, por força do presente negócio 
processual, o(a) DEVEDOR e o(s) responsável(is) financeiro(s) abrem mão da impenhorabilidade 
do salário prevista na legislação até o limite de 30% (trinta por cento) mencionado nesta cláusula. 
 
 2.9.2. PARÁGRAFO SEGUNDO: o CONTRATANTE também se obriga a promover a substituição 
do(s) responsável(is) financeiro(s) caso este(s) se torne(m) insolvente(s) ou incapaz(es), vide art. 826 do 
Código Civil, assim como se obriga a informar qualquer mudança de endereço, no prazo de trinta dias. 
 
2.10. CLÁUSULA DÉCIMA – O contrato pode ser resolvido por descumprimento ao item 2.9.2 e através 
de trancamento de matrícula na forma dos arts. 68 a 72 do Regimento Geral da Faculdade de Medicina 
de Campos e de cancelamento da matrícula na forma dos arts. 74 e 75 do mesmo diploma normativo. 
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 2.10.1. PARÁGRAFO ÚNICO: nas hipóteses de resolução contratual mencionadas no caput desta 
cláusula, o CONTRATANTE fica obrigado a realizar o pagamento integral da mensalidade referente aos 
serviços prestados ou disponibilizados até o requerimento de trancamento ou cancelamento da matrícula.  
 
2.11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – O CONTRATANTE se declara ciente de que a CONTRATADA possui 
câmeras de segurança distribuídas em suas dependências por motivo de segurança dos próprios alunos, 
docentes e demais colaboradores e que as imagens ficarão armazenadas por um período de até 07 (sete) 
dias, com acesso e utilização restrita aos profissionais de tecnologia da informação da CONTRATADA. 
 
2.12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – A CONTRATADA se obriga a tratar os dados pessoais coletados do 
CONTRATANTE e dos demais signatários deste contrato de acordo com a legislação vigente aplicável, 
incluindo – mas não se limitando – à Lei Federal n.º 12.965/2014, ao Decreto Federal n.º 8.771/2016 e 
à Lei Federal n.º 13.709/2018, no que couber e conforme o que for aplicável; esta instituição protege 
a confidencialidade dos dados pessoais e dados sensíveis que lhe são confiados pelo titular desses 
dados e, para isso, vem implementando medidas de segurança e técnicas administrativas aptas a 
protegê-los contra acessos não autorizados e/ou de situações acidentais e/ou qualquer forma de 
tratamento inadequado, necessárias ao regular cumprimento da referida Lei Federal n.º 13.709/2018. 
  
 2.12.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO: o tratamento dos dados ora coletados possui como finalidade 
garantir a prestação dos serviços objeto do contrato através da execução de diferentes atos, tais 
como: matrícula/renovação da matrícula do CONTRATANTE; processamento de pagamentos; emissão 
de certificados, históricos, relatórios, publicação de notas, compartilhamento dos dados com a ABEM – 
Associação Brasileira de Educação Médica ou ao Consórcio RJ/ES de Instituições de Ensino Superior para 
realização do Teste de Progresso e afins; e liberação de acesso pessoal ao portal do aluno da instituição. 
 
 2.12.2. PARÁGRAFO SEGUNDO: todas as informações a respeito de como e por quanto tempo a 
CONTRATADA utilizará os dados pessoais do CONTRATANTE coletados, assim como informações sobre 
as ferramentas disponíveis para o exercício dos direitos dos titulares de dados pessoais podem ser 
acessadas na política de privacidade da instituição, disponibilizada para consulta em seu portal eletrônico3. 
 
 2.12.3. PARÁGRAFO TERCEIRO: a CONTRATADA é a controladora dos dados pessoais coletados 
no âmbito do Contrato e utilizados para atender as finalidades descritas acima; eventuais dúvidas e/ou 
esclarecimentos relacionados ao tratamento de dados pessoais podem ser enviadas para dpo@fmc.br. 
 
 2.12.4. PARÁGRAFO QUARTO: o CONTRATANTE deverá zelar pelo sigilo e uso exclusivo, em 
caráter pessoal, do seu LOGIN e SENHA de acesso ao portal do aluno da instituição, sendo de sua 
inteira responsabilidade o uso indevido e/ou prejuízo decorrente de acesso por parte de terceiro. 
 
2.13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – O CONTRATANTE cede à CONTRATADA os direitos de efetuar a 
captura, guarda, manipulação, edição e utilização, na íntegra ou em parte, da sua imagem para os fins 
institucionais, educativos, publicitários, informativos, técnicos e culturais, incluindo o seu nome e/ou 
imagem, por foto ou vídeo, com possibilidade de uso na forma física ou virtual, sem quaisquer ônus. 
 
2.14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais danos ou 
furtos de pertences do CONTRATANTE nas dependências da instituição, inclusive no estacionamento.  

                                                 
3 https://fmc-campos.com.br/home/politica-de-privacidade 

mailto:dpo@fmc.br
https://fmc-campos.com.br/home/politica-de-privacidade
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2.15. CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – As partes convencionam o Foro Cível Comum de Campos dos 
Goytacazes, local do atual domicílio do CONTRANTE, da sede da CONTRATADA e da prestação dos 
serviços educacionais, como competente para dirimir dúvidas e questões referentes a este contrato. 
 
E, por estarem justos e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas subscritas, a fim de que se produzam os efeitos legais. 
 

Campos dos Goytacazes, ___ de ________ de 2022. 
 

 
 

CONTRATANTE  FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES 
Geraldo Augusto Pinto Venâncio 

Presidente 
 
 

 

RESPONSÁVEL LEGAL (se menor)  
 
 

  

RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
(reconhecer firma por autenticidade) 

 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES 
Edgard Andrade Corrêa 

1.º Tesoureiro  
 

 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
(reconhecer firma por autenticidade) 

 

 
 
Testemunhas:       
                                                  
Nome: _______________________________ 
CPF: _________________________________ 
 
Nome: _______________________________ 
CPF: _________________________________ 
 
 


