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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO 
PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NO CURSO DE  

_________________________________ 
 
 
Nome: _______________________________________________________ 

Telefone para Contato: ___________________ 

Telefone de WhatsApp: ___________________ 

 
Ensino Médio Completo:  
 
(  )Sim  
(  )Não 
 
Documentos entregues: 
 
(  ) Carteira de Identidade 
(  ) CPF 
(  ) Foto 3x4 
(  ) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento 
(  ) Carteira de reservista  para homens maiores de 18 anos 
(  ) Comprovante de residência 
(  ) Histórico Escolar (Ensino Médio) 
(  ) Certificado de Ensino Médio 
(  ) Declaração que está devidamente matriculado cursando o Ensino Médio (EJA/REGULAR) 
(  ) Ficha de Matricula 
(  ) Requerimento de Matricula 
(  ) Contrato de Prestação de serviços educacionais 
(  ) Plano Financeiro 
  

DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA 
 

Declaro que a documentação apresentada para a matrícula preenche os requisitos exigidos 
pela legislação vigente. Sendo assim, declaro que o(a) aluno(a) 
_______________________________________________, está regularmente matriculado (a) 
no Curso___________________________, na série ___________  , no ano letivo de 2019. 
 
 

Boa Vista, _____ de ___________________ de __________. 
 
 
 

___________________________________ 
Supervisora de Ensino – Secretária Escolar 

 
 
 
 
 

https://www.whatsapp.com/
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REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 
 

Curso: ________________________________________________ 
 
ILMO. SR. DIRETOR DA ESCOLA TÉCNICA INSTITUTO UNICLESS EDUCACIONAL 
 
O Aluno(a)__________________________________________________ 
 
natural de ________________________, estado de _________ nascido(a) em ___/___/_ 
 
residente à_______________________________________________________________ 
 
cidade_______________________________________CEP________________________ 
 
telefone___________________________e-mail__________________________________ 
 
filho(a) do Sr. _____________________________________________________________ 
 
de nacionalidade ___________________________ e profissão _____________________ 
 
telefone:__________________________ e-mail: _________________________________ 
 
e da Sra. _________________________________________________________________ 
 
de nacionalidade ___________________________e profissão ______________________ 
 
telefone:__________________________ e-mail: _________________________________ 
 
juntando a documentação regulamentar, vem requerer a Vossa Senhoria a  matrícula   no 
curso técnico de ____________________ e declaro estar de acordo com as disposições  
regimentais desse Estabelecimento de Ensino e declaro possuir o Ensino Médio Completo 
ou vim a possuir o Ensino Médio Completo até o final do segundo semestre do curso 
(cursar concomitantemente). 
                  
                     

Boa Vista - RR, _______de ____________________de __________ 
 
 
 
                      ____________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  
Contrato que celebram entre si a Empresa Universo Centro Logístico de Educação Superior e Serviços Ltda. – UNICLESS EDUCACIONAL, CNPJ: 
11.720.495/0001-40, telefone (95) 3626-3446, Entidade Mantenedora do Colégio e Escola Técnica Instituto Unicless Educacional, conforme Resolução n° 
23/2015, publicado no diário oficial do Estado de Roraima n° 2706, com instalações localizadas na Rua Vicente Correia e Lira, nr. 1000, Asa Branca, Boa Vista 
Roraima, doravante denominada “ESCOLA” e “CONTRATADO”, neste ato representado pela sua Coordenadorão Administrativa e de outro lado o aluno, 
neste instrumento qualificado, doravante denominado contratante tem justo e contratado o seguinte:  
CLÁUSULA 1ª. A escola se obriga ofertar o serviço de ministração de ensino através de aulas e demais atividades escolares, devendo o plano de estudos, 
programas, currículo e calendário estarem em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com seu Plano Pedagógico no período do 
curso que é de no máximo 30 meses. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O serviço ofertado pelo Instituto Unicless neste contrato é Curso Técnico na MODALIDADE EAD, na proporção  HORAS AULAS para 
cada curso e não, disciplinas ou módulos ou meses de curso, assim, o aluno deverá receber dentro DE UMA PRAZO QUE NÃO EXTRAPOLE 30 MESES, 400 ou 
600 horas (dependendo do curso) de estágio curricular, e  1200 ou 1800 horas de aulas teóricas (dependendo do projeto pedagógico de cada curso)  
podendo ainda, neste, ser incluindo o Projetor Integrador para os cursos que permitem, DIMINUINDO ESTE PRAZO SE O CURSO FOR INTENSIVO. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: dentro do prazo estabelecido será disponibilizado um calendário, onde poderá o aluno ficar algum lapso temporal sem aula 
(exemplo: dois dias na semana; ou em estágio, 15 a 30 dias; ou aula três vezes na semana; aulas semanais intercaladas, ou ainda, para os cursos do interior 
do estado, 30 ou 60 dias, dependendo do avanço dos módulos), pois a carga horária do curso será distribuída durante todo o período estabelecido para o 
curso. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: o Serviço de oferta de estágio curricular obrigatório será na proporção de horas de estágio, distribuídas em três dimensões: 
i)Humana - ações cívico sociais e outros; ii)Habilidades Hospitalares (práticas em hospitais e UBS para cursos de saúde) e iii) Visitas Técnicas (em locais de 
difícil acesso, como UTIS, Sala cirúrgicas, Aparelhos de Ressonâncias e outros para cursos de saúde e outros locais para outros cursos).  
PARÁGRAFO QUARTO: para usufruir do serviço ofertado de estágio, o aluno deverá disponibilizar independentemente do horário estabelecido para as suas 
aulas teóricas, horários integrais presenciais, tendo em vista a disponibilidade das vagas (o aluno deverá se adaptar ao horário das vagas e ao cronograma de 
estágio estabelecido), ficando ciente que o ESTÁGIO exigira tempo integral, inclusive finais de semana, disponível e, ainda, para alunos do interior, exigirá 
que se desloque para outras cidades onde possa ser ofertado na integra o solicitado no projeto pedagógico. 
PARÁGRAFO QUINTO: para a oferta do serviço de estágio, o aluno poderá ter que participar do horário de estágio e, simultaneamente, do horário de aula e 
o tempo mínimo de integralização da carga horária do estágio e de 90 (noventa) dias. 
PARÁGRAFO SEXTO: o serviço de prestação de aulas teóricas e a carga horária serão distribuídas em cronogramas, virtuais e presenciais, sendo considerado 
dias letivos aqueles dias que efetivamente estiverem previsto no cronograma, descontando férias escolares, sendo também, considerados dias letivos os 
distribuídos a Atividades Estruturadas. 
PARÁGRAFO SÉTIMO: para a prestação de serviço de estágio e outras ações mais complexas, os alunos deverão seguir os editais disponibilizados. 
PARÁGRAFO OITAVO: o aluno que reprovar ou solicitar transferência de curso ou turma terá o seu tempo de formação redefinido com a coordenação. 
CLAÚSULA 2ª. A contratação é feita sob a égide da Constituição Federal da lei  nº10406 de 10/01/2002, do  Código Civil Brasileiro, da Lei  nº 9.870 de 23 de 
novembro de 1.999 e da Lei nº. 8.078 de 11 de setembro de 1.990, sendo certo que os valores avençados neste instrumento são os equivalentes aos valores 
dos serviços prestados.  
CLÁUSULA 3ª - As aulas serão ministradas na sala de aula virtuais e presenciais, ou locais em que a escola indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e 
das técnicas pedagógicas que se fizerem necessárias, sendo que para os cursos técnicos de saúde, o horário destinado às aulas será de acordo com a carga 
horária imposta pelo PCC de cada curso e poderão ocorrer em qualquer dia da semana, inclusive sábado, sendo, as aulas práticas, em horários alternativos 
aos horários contratados. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O plano financeiro não está atrelado ao plano pedagógico (cronograma do curso), podendo um se estender mais que o outro, 
dependendo do caso. 
CLÁUSULA 4ª.  A configuração formal do ato da Matrícula do aluno se procede pelo preenchimento dos formulários próprios fornecidos pela escola 
denominados “Requerimento de Matrícula” e “Ficha de Instruções e Recomendações”, que desde já fica fazendo parte deste contrato, mais a entrega da 
documentação exigida, podendo o aluno, ser considerado “ouvinte” em disciplinas até a entrega total de sua documentação, conforme previsto em edital de 
matrícula. 
PARÁGRAFO 1º - O Requerimento de matrícula somente será encaminhado para exame e deferimento pelo diretor ou Coordenadora Administrativa após 
certificação pela tesouraria de que o contratante esteja quite com suas obrigações financeiras decorrente de prestações anteriores e as previstas para o ato 
da matrícula e pela secretaria para a verificação se toda documentação está completa. 
PARÁGRAFO 2º - É essencial, informar que a escola não fornecerá material didático impresso ou qualquer outro material, cabendo ao aluno adquirir o 
material impresso separadamente ou, sem custo, utilizar o material online constante do portal do aluno quando ofertado. 
PARÁGRAFO 3º - O presente contrato somente terá validade com o deferimento expresso e da formal matrícula, feito pelo Diretor da Escola ou 
Coordenadora Administrativa.  
 PARÁGRAFO 4º - A contratada se reserva o direito de não fornecer o curso contratado, caso o número de matrículas não atinja o número de 15 (quinze) 
alunos pagantes por sala de aula. No caso de ocorrência do descrito neste parágrafo, os valores despendidos pelos contratantes junto à escola, serão 
integralmente restituídos. 
PARÁGRAFO 5º - O Aluno fica ciente que não haverá aproveitamento de disciplinas cursadas em outras Instituições. 
CLAUSULA 5º - É de inteira responsabilidade da escola o planejamento e a prestação dos serviços de ensino, no que se refere à marcação de datas para 
provas de aproveitamento, fixação de carga horária, designação de professores, orientação didático-pedagógica e educacional, além de outras providências 
que as atividades docentes exigirem, obedecendo ao seu exclusivo critério, sem ingerência do contratante.  

CLÁUSULA 6 - Ao firmar o presente, o contratante submete-se ao Regimento Escolar e as demais obrigações constantes na legislação aplicável à área de 
ensino, ainda, às emanadas de outras fontes legais, desde que regulem supletivamente a matéria, inclusive o Plano de Gestão ou equivalente aprovado, 
Portarias, Resoluções e Normatizações da Instituição. 
PARÁGRAFO PRMEIRO – O contratante esta ciente e concorda com a obrigatoriedade do uso completo do uniforme escolar (podendo ser exigida a roupa 
branca com a camiseta da instituição para os alunos de saúde ou somente a camiseta da Instituição e o crachá) por parte do aluno bem como da aquisição 
de todo o material escolar exigido, inclusive os livros do Sistema de Ensino Utilizado, e ainda, ciente que arcará em separado com o custo de materiais 
necessários para seu estágio e aulas práticas, inclusive os de medição de radiação, para alunos que optarem pelo plano que o inclui. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O uso do Uniforme Escolar e o crachá deverá ser  de acordo com o indicado pela Instituição, proibido qualquer outro modelo. 

CLÁUSULA 7- Como contraprestação pela prestação de serviços prestados e a serem prestados e referentes ao período, conforme previsto na Cláusula 1, o 
contratante pagará a contratada os valores mencionados na Cláusula 8ª e seus Parágrafos, sendo que, caso tenha aderido a Projetos Especiais ou Preços 
promocionais diferentemente do valor de balcão das mensalidades, haverá multa para o cancelamento antecipado do curso, pré-estipulada no edital de 
matrícula do curso. 
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CLÁUSULA 8- Os valores para os diferentes cursos são os previstos na Cédula em anexo, sendo que o bônus de adimplência somente terá validade até o dia 
do vencimento original, seja ele dia útil ou feriado. 
PARÁGRAFO 1º –  Somente poderá efetuar a matricula no próximo módulo das disciplinas teóricas, o aluno que estiver adimplente com o módulo anterior. E 
somente poderá fazer matrícula no próximo submodulo do Estágio, o aluno que estiver com a adimplente com o sub-modolo anterior. 
PARÁGRAFO 2º – Os valores das taxas estão presentes no Portal do Aluno, conforme cada solicitação de serviços. 
PARÁGRAFO 3ª – O aluno poderá solicitar o cancelamento do contrato, sem gerar a próxima mensalidade ou multa, até 07 (sete) após a assinatura do 
contrato ou solicitação do “Serviço de Prestação de serviços Educacionais” no Portal do Aluno ou ainda, após o pagamento do primeiro boleto, excluindo o 
dia da assinatura do contrato e incluindo o sétimo dia após, caso em que não haverá em hipótese alguma a devolução do valor pago na inscrição, sendo que, 
também é possível o cancelamento do contrato negocial pela Instituição neste período, caso em que será devolvido para o aluno o valor integral pago no 
momento da inscrição. 
PARÁGRAFO 4º – A Instituição tem até 30 dias após receber toda a documentação para avaliar a efetivação da matrícula do aluno com a consequente 
homologação da matricula (verificação documental e administrativa) segundo as políticas de matricula da Instituição, sendo possível, neste período, a não 
homologação da matrícula, caso em que, também será devolvido o valor da inscrição e, ainda, sendo possível sobrestar a homologação da matrícula até a 
entrega total da documentação faltante. 

CLÁUSULA 9- Os valores da contraprestação previsto nas cláusulas anteriores incluem, exclusivamente, a prestação de serviços decorrentes da carga 
horária constante no Plano de Pedagógico (que faz parte deste contrato). 

PARÁGRAFO 1- Os valores da contraprestação das demais atividades, inclusive as extracurriculares, serão fixados a cada serviço, pela escola e não terão 
caráter obrigatório, podendo ter valores diferenciados para solicitação online ou via balcão. 

PARÁGRAFO 2- Não estão incluídos neste contrato os serviços especiais de recuperação, reforço, transporte escolar, os opcionais e de uso facultativo para 
o aluno, as segundas chamadas de prova ou exame, a segunda via de documentos, o uniforme, a alimentação e o material didático de uso do aluno. 
PARÁGRAFO 3º - Os ao inscrever-se em atividades da área de saúde têm ciência e reconhece a existência de riscos inerentes a elas, pelo que isenta à escola 
de qualquer responsabilidade, seja civil ou criminal, por eventuais acidentes e sequelas decorrentes, além de reconhecer e ter ciência que é proibido para 
alunos devidamente matriculados executarem ações invasivas fora do ambiente escolar apropriado e sem a orientação profissional, sendo passível de 
transferência compulsória imediata o não cumprimento deste. 

CLÁUSULA 10 - Fica ciente o aluno que caso cancele o seu curso e queira retornar posteriormente, somente poderá aproveitar as disciplinas ou requerer 
histórico escolar válido, até o período de 24 meses e dentro da modalidade de seu curso, caso este seja ofertado ainda, após isso, não mais aproveitará as 
disciplinas cursadas na Instituição e, caso solicite histórico de transferência, este conterá, em campo próprio, a data de execução da última disciplina 
cursada, ficando a cargo da Instituição de destino do aluno decidir quanto a aceitabilidade das disciplinas cursadas. 
CLÁUSULA 11º - (DO PAGAMENTO) Para o pagamento das parcelas contratadas, a escola emitirá boleto bancário, em nome do contratante e aluno, com 
vencimento para o dia estipulado pelo aluno para cada mês, que, para todos os efeitos, passam a integrar o presente contrato, sendo que caso o aluno por 
algum motivo excepcional precise efetuar o pagamento em depósito bancário ou outra forma de pagamento, será acrescido no valor da parcela a taxa de 
expedição da baixa do boleto mais impostos sobre a taxa. A segunda via do Boleto ou novo boleto de parcela vencida terá taxa de custo do boleto 
adicionado ao valor do boleto. 

PARÁGRAFO 1- Em caso de falta de pagamento no vencimento, o valor será acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento), mais juros compostos de 
mora de 3% ao mês, sobre os valores atualizados, mais a taxa de cada boleto atrasado, até o dia do efetivo pagamento, por período de no máximo três 
meses. Após este período (que acontecerá a rescisão do contrato), serão cobrados juros anuais conforme previsto no art. 406 do Código Civil. 

PARÁGRAFO 2- Após 90 (noventa) dias de atraso de uma parcela ou três parcelas vencidas consecutivamente ou ainda – sem prejuízo do previsto em lei 
quanto à continuidade de freqüência do aluno no respectivo módulo letivo ou, se for o caso, da expedição de transferência, o contratado poderá rescindir 
o presente contrato independentemente de notificação, ficando o contratante responsável pelo pagamento da multa contratual, do débito existente, dos 
prejuízos pelo inadimplemento (art. 476, cód. civil), até o momento da rescisão contratual.  

PARÁGRAFO 3 - Além dos casos previstos na legislação de ensino e nas normas de funcionamento da escola, o Contratado não aceitará ou não renovará a 
matrícula de aluno em razão de inadimplência, de não observância do calendário e regimento escolares, de indisciplina ou incompatibilidade com o regime 
didático-pedagógico do estabelecimento (arts. 1º e 5º da Lei nº 9870/99); de desarmonia prejudicial ao aluno, ao processo educacional ou ao bom 
entendimento das partes.  Caso o curso seja modular por disciplina (ou módulos práticos, como o estágio), poderá ser inativado o aluno para a próxima 
disciplina caso esteja inadimplente no mês anterior.  
PARÁGRAFO 4 - O Contratante ficará ainda obrigado ao pagamento das parcelas que tiverem vencimento enquanto freqüentar o estabelecimento de 
ensino contratado ou enquanto a sua matrícula ficar ativa, até a rescisão por ofício (90 dias a partir do primeiro débito). 

PARÁGRAFO 5- O pagamento com o desconto somente será aceito para recebimentos na modalidade a vista paga em boleto bancário em agência bancária. 
Poderá ser aceito pagamento via cartão no valor integral da parcela. 

PARÁGRAFO 6- O não comparecimento do aluno aos atos escolares, sejam eles virtuais ou presenciais, ora contratados não exime o pagamento, tendo 
em vista a disponibilidade do serviço colocado pela escola ao contratante. 

PARÁGRAFO 7- A suspensão ou interrupção do pagamento (cancelamento do curso) pelo contratante só ocorrerá por expressa e por escrita comunicação 
via protocolo da Instituição, e sempre deverá ser efetuada até o dia 25 de cada mês para que não gere o pagamento do próximo vencimento do mês 
subseqüente. Para interromper (cancelar mensalidades futuras) o aluno deverá estar em dia com a sua mensalidade e pagar no ato a multa, caso contrário o 
cancelamento somente ocorrerá quando acontecer a rescisão automática do contrato por falta de pagamento a mais de 90 dias ou com 3 (três) parcelas 
consecutivas ou alternadas, tornando indeferido o pedido de cancelamento efetuado via protocolo. 

PARÁGRAFO 8- Em caso de inadimplência a escola poderá optar: 
I- Pela cobrança amigável ou judicial do débito. 
II- Independentemente da adoção das medidas acima poderá contratar advogado e/ou empresa especializada para proceder à cobrança do 

débito de forma amigável e/ou judicial, cabendo ao contratante arcar com as despesas e honorários advocatícios decorrentes da cobrança, 
ainda que amigável.  

PARÁGRAFO NONO – O aluno fica ciente que todo e qualquer pagamento dever ser efetuado por Boleto Bancário em nome da Escola, inclusive no CNPJ da 
Escola, ou no financeiro da Escola, ficando completamente proibido pagar qualquer quantia para funcionários que não sejam do Setor Financeiro e dentro 
das instalações do Setor Financeiro da Escola quando autorizado. 
PARÁGRAFO DÉCIMO – o ALUNO fica ciente que a Instituição somente se responsabiliza em reconhecer pagamentos efetuados na em AGÊNCIAS 
BANCARIAS, não se responsabilizando por pagamentos efetuados em correspondentes bancários, Lotéricas ou afins.  Qualquer pagamento efetuado fora das 
orientações acima somente será reconhecido pela Escola quando o aluno apresentar os comprovantes de pagamentos, sempre que houver dúvida quanto 
ao efetivo pagamento, principalmente quando pago em correspondentes bancários e não em bancos. 
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PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O aluno concorda que não representará dano moral em desfavor do CONTRATADO caso ele seja considerado 
inadimplente e se negue a apresentar o comprovante de pagamento para a baixa imediata do pagamento. 
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O aluno é ciente que para planos financeiros financiados de longo prazo ou para aquele que extrapole o plano pedagógico, 
para o início do estágio, deverá apresentar avalista para as parcelas pós-formação, sendo que, caso não apresente, sua matrícula no módulo estágio não 
será homologada, nesse sentido, é obrigação do aluno solicitar o Protocolo de Viabilidade de Matrícula em estágio para a analise financeira de seu 
contrato e procurar a CONTRATADA para a entrega da cédula de avalista. 
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - em regra o aluno deverá integralizar todo o seu pagamento antes da colação de grau, independente se tenha ou não 
renegociado em mais parcelas, sendo que todas as parcelas renegociadas terão vencimento antecipados até 10 dias antes da formatura, com exceção para 
aqueles que optarem por pagamento em cartão de crédito e para os que possuem planos de financiamentos em longo prazo desde o início do curso. 
PARAGRAFO DÉCIMO QUARTO – os ALUNOS pertencentes a turmas de Projetos Especiais e de turmas do interior do Estado de Roraima ou Amazonas, 
tendo em vista a dificuldade de contato com o aluno nessas áreas, EXPRESSAM A SUA CONCORDÂNCIA em enviar após o pagamento das mensalidades, a 
cópia do comprovante de pagamento via atendimento eletrônico para a Instituição, caso contrário, poderão ser bloqueados no sistema em até três dias 
do vencimento de sua mensalidade. 

CLÁUSULA 12- O não pagamento pelo contratante de parcela vencida até o dia do vencimento implicará o cancelamento do desconto concedido para 
aquele mês. 
CLÁUSULA 13º - Tem ciência neste ato o contratante que em caso de inadimplência das parcelas ou qualquer obrigação de pagamento decorrente desse 
contrato por 30 dias ou mais, poderá ser este fato comunicado ao cadastro de consumidor legalmente existente para registro nos termos do artigo 43 

parágrafo 2 da lei 8.078 de setembro de 1990 (código de defesa do consumidor), e incluir no SPC e Serasa.  

CLÁUSULA 14- O presente contrato tem duração até o final do curso contratado e poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:  
A - Pelo aluno e/ ou responsável: 
I - por desistência formal, 
II - Por transferência formal. 
B - Pela escola:  
I - Por desligamento nos termos do regimento escolar, 
II - Por rescisão na forma do Parágrafo 4ª da Clausula 11º, 
III- Por Agressão a Políticas Internas da Escola. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em todos os casos fica o contratante obrigado a pagar o valor da parcela do mês em que ocorrer o evento, além de outros débitos 

eventualmente existentes, corrigidos na forma do Parágrafo 1, da Cláusula 11. 
CLÁUSULA 15º - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o Edital de matrícula quando existir, o Regimento Escolar, o Projeto Pedagógico, o 
Plano de aula de cada curso e a Matriz Curricular, que ficarão a disposição do contratante na secretaria da escola ou no portal do aluno, para quando 
solicitado, ser entregue ou baixado via download. A cópia deste contrato será disponibilizada no Portal do aluno ou outro local em até 30 dias depois de sua 
assinatura pela Direção. 

CLÁUSULA 16- O contratado livre de quaisquer ônus para com o contratante/aluno poderá utilizar-se da sua imagem para fins exclusivos de divulgação da 
escola e suas atividades podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulga-la junto à internet, jornais, e todos os demais meios de comunicação, público ou 
privado. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em nenhuma hipótese poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária a moral ou bons costumes ou à ordem pública. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o aluno se recuse a ceder a sua imagem, deverá informar por escrito, a qualquer momento, para que seja anexado em seu 
contrato a DESCONSIDERAÇÃO da CLÁUSULA 16º. 
CLÁUSULA 17º - É de exclusiva responsabilidade do contratante a aquisição do material escolar constante na lista de material, quando exigida (somente 
materiais de uso individual), bem como de uniforme escolar e livros oferecidos pelo Sistema de Ensino, não configurando esta aquisição, em hipótese 
nenhuma, como parte integrante da anuidade aqui contratada. 

CLÁUSULA 18- A contratada não se responsabiliza pela guarda e conseqüente indenização, decorrente do extravio ou dos danos causados a quaisquer 
objetos, não empregados no processo de aprendizado, levados ao estabelecimento da contratada, inclusive celulares, aparelhos eletro-eletrônicos, papel 
moeda ou documentos, pertencentes ou sob a posse do contratante, do discente ou de seus prepostos ou acompanhantes, exceto se decorrentes de atos 
dos seus subordinados. 

CLÁUSULA 19- A contratada será indenizada pelo contratante por qualquer dano ou prejuízo que este ou o discente, preposto ou acompanhante de 
qualquer um deles, venha a causar nos edifícios, instalações, mobiliários ou equipamentos da Contratada. 

CLÁUSULA 20- O contratante tem ciência de que após os horários de aulas definidos no Regimento interno, haverá tolerância de 5 minutos, para 
permanência dos discentes dentro das dependências da contratada. 

CLÁUSULA 21- O Estabelecimento de Ensino não dispõe de imediato, da capacidade de atendimento especializado a estudantes portadores de necessidades 
especiais, decorrentes de limitações auditivas, visuais, físicas e de aprendizagem, sendo que, a pretensão de matrícula em quaisquer destas situações por 
não se enquadrarem na definição de “Contrato por adesão”, devem ser requeridas individual e diretamente a Direção da Escola, que examinará cada caso 
separadamente e negociara prazos com os alunos ou pais ou responsáveis para o atendimento das necessidades especiais do aluno. 

CLAUSULA 22- Os alunos que freqüentam cursos Fora do Campus Sede Asa Branca (Alunos de Polos, Unidades ou Salas descentralizadas, INCLUINDO 
OUTRAS CIDADES DO ESTADO DE RORAIMA) ficam cientes e concordam que terão que participar de encontros pré-determinado na Sede ou em outra 
Unidade da Unicless, dependendo do curso, para fins de utilizar laboratórios específicos, sendo que o custo de viagem e hospedagem correrá por conta do 
aluno.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o aluno não possa por qualquer motivo freqüentar os encontros na Sede nas datas estabelecidas inicialmente, deverá 
freqüentar quando possível, as aulas junto com os alunos da Sede, de acordo com o calendário das turmas do Campus Sede ou, caso não seja ofertado novo 
calendário, arcar com o custo total das disciplinas trabalhadas no encontro, individualmente, ficando a Instituição isenta de responsabilidade de novos 
custos.  
PARÁGRAFO SEGUNDO – O aluno fica ciente que não existe segunda chamada de disciplinas para encontros gerais específicos de cada curso, quando se 
tratar de encontros presenciais de cursos EAD, assim como, o atestado médico não desobriga o aluno de arcar com o custo geral da disciplina, caso essa não 
venha a ser ofertada novamente e não obriga a CONTRATADA a ofertar o encontro de forma individual. Havendo a oferta ordinária da disciplina em 
qualquer dos Polos, com o atestado, o aluno terá direito a gratuidade da disciplina. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O aluno que efetuar a sua matrícula após o início da turma, tendo em vista que o curso é rotativo, deverá aguardar o término do 
calendário inicial da turma para que o curso volte a ofertar as disciplinas iniciais do curso. Esta disciplina será ofertada no Pólo, Unidade ou Campus em que 
o aluno fez a matrícula, oportunamente, dentro do prazo de formação do curso. 
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PARÁGRAFO QUARTO – Os horários dos encontros presenciais serão estipulados em editais e poderão sofrer mudança tendo em vista as peculiaridades da 
região e os encontros na Sede em Boa Vista, terão a duração de até 7 dias e serão em número de no mínimo 6 (seis) para disciplinas teórico-prática e 01 
(um) para a execução de visitas técnicas.  
PARÁGRAFO QUINTO – O Estágio terá a duração de acordo com a disponibilidade do aluno e de acordo com a disponibilidade de vagas das instituições 
conveniadas com a Escola, cabendo, assim, ao aluno promover esforços em destinar horários diversificados (manha, tarde e noite) para conseguir concluir o 
curso dentro do prazo estabelecido neste contrato. 
PARÁGRAFO SEXTO: caso venha a ser ofertadas vagas de estágio no interior do Estado de Roraima será disponibilizado em regra 01 (um) 
PRECEPTOR/SUPERVISOR por cidade para cada curso, nesse sentido, será realizado rodizio de grupos de aluno para a consecução do estágio dentro do 
período estabelecido para a conclusão do curso conforme CLÁUSULA 1ª: 30 MESES; em regra, o estágio será realizado na cidade de Boa Vista, tendo o aluno 
que se deslocar até a Capital a seu próprio custo. 
CLAUSULA 23º - O contratante assume a responsabilidade de baixar o aplicativo – APP – de uso geral da Escola, assim como, acessar a cada três dias no 
mínimo o web site da Instituição e Portal do Aluno, para receber comunicação instantânea e periódica da Escola. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O APP será utilizado como ferramenta de comunicação escolar, assim, o contratante se compromete a responder os chamados do 
contratado sempre que necessário e, ainda, o contratante fica ciente que qualquer aviso no sentido de advertências disciplinares, chamados disciplinares, 
respostas de solicitações via protocolo, serão feitas pelo APP e Portal do Aluno. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica esclarecido que os trabalhos serão entregues sempre diretamente no portal do aluno, via internet, podendo, a cargo da 
coordenação de cada curso, receber o trabalho impresso, em casos especiais. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica esclarecido que o portal do aluno poderá ficar bloqueado após 03 (três) dias de inadimplência do aluno, porém, isso não 
impedirá que o aluno entregue seus trabalhos, pois, nestes casos, basta o aluno se dirigir até ao financeiro da Instituição via atendimento virtual e fazer um 
requerimento para entrega do trabalho impresso no mesmo prazo do portal. 
CLAUSULA 24º - Fica esclarecido que todo e qualquer solicitação à Escola deverá ser efetuada via protocolo no Setor de Atendimento da Escola, no Chat 
virtual, se for autorizado, ou no Portal do Aluno, sendo obrigação do aluno anotar e guardar o número do Protocolo e apresentá-lo sempre que for 
necessário para comprovar alguma demanda não atendida.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os protocolos da Instituição serão enviados para o e-mail do aluno, nesse sentido o aluno sempre deverá manter o seu e-mail 
atualizado na Instituição, assim como, seu telefone. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica estabelecido que todas as demandas de alunos serão, a princípio, enviadas para o e-mail do aluno. 
PARÁGRAFO QUARTO – Fica proibido ao aluno solicitar qualquer demanda administrativa ou pedagógica para professores e coordenadores, todas as 
demandas deverão ser solicitadas via canais de protocolo da Instituição e não serão reconhecidas pela Instituição demandas solicitadas em outros canais. 
PARÁGRAFO QUINTO -  A Instituição, anualmente, tornará público a tabela de valores para taxas de solicitações de alunos, como segunda chamada de prova 
e disciplina, histórico parcial,   e outros serviços da Instituição. 
PARÁGRAFO SEXTO – Fica estabelecido que não será cobrado a primeira via do Diploma e Histórico de Conclusão de curso, assim como as ementas dos 
cursos SOLICITADAS VIA VIRTUAL para fins de conhecimento da disciplina, podendo ser cobrado taxas referentes a Relatório de notas parciais, ementas 
carimbadas e chanceladas para fins de transferências e qualquer outro documento que o aluno venha a solicitar. 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Fica estabelecido que o atendimento virtual disponibilizado ao aluno via chat deve ser priorizado (e obrigatório para alunos de 
Unidades fora da Capital), cabendo ao aluno promover uma relação de respeito quando acionado este atendimento, podendo ser enquadrado como 
transgressão disciplinar o fato de o aluno vier a faltar com o respeito ou a educação durante o atendimento, enquadrado no Regimento Escolar como falta 
grave. 
CLAUSULA 25º - As partes atribuem ao presente contrato plena eficácia e força executiva extrajudicial.  

CLÁUSULA 26- A Instituição ofertará a cerimonia OFICIAL DE CONCLUSÃO DE CURSO (ato de publicidade da conclusão do curso, com a devida leitura da 
ata de conclusão de curso) gratuitamente ao aluno e a próprio custo 2 (duas) vezes por ano, na cidade de Boa Vista, uma no começo e outra no meio do 
ano, em datas a serem publicadas em edital, sempre na cidade de Boa Vista (alunos do interior deverão se deslocar para Boa Vista) nesse sentido, será 
obrigatório a participação do aluno na cerimonia no local e hora indicada para o ensaio e para a cerimonia propriamente dita, tendo em vista a necessidade 
e obrigatoriedade do JURAMENTO DA PROFISSÃO, ficando a cargo do aluno a obrigatoriedade  do aluguel da Beca em local pré-estabelecido pela 
Instituição, tendo em vista a necessidade de padronização das Becas. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: tendo em vista a gratuidade da cerimonia, não poderá o aluno contratar, sem autorização da Instituição, empresas de formatura ou 
fotografia, a não ser a(s) indicada(s) pela Instituição para participar da cerimonia, porém, será ofertado um local adequado para fotografias a qual o aluno 
poderá utilizar com a sua família para uso de sua própria câmera ou celular sem custos a mais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O aluno TEM A OPÇÃO de não arcar com o valor referente ao aluguel da Beca na empresa indicada e vir a PRESTAR, O JURAMENTO 
PROFISSIONAL EM GABINETE, neste caso deverá utilizar a beca e acontecerá  em até 30 dias posterior a  publicação em diário oficial do Estado de Roraima 
pela secretaria Estadual de Educação, de sua conclusão de curso, tendo em vista a necessidade de publicidade do ato (publicidade esta que também 
acontece com a cerimonia oficial da Instituição). 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os formandos que aderirem ao edital de formatura e por ventura faltarem qualquer das cerimônias deverão, em casos justificados 
por atestado médico, devidamente apresentado até 48 horas após a cerimonia, participar da próxima cerimonia ofertada sem custos adicionais. 
PARÁGAFO QUARTO: Caso o formando não apresente atestado em tempo oportuno, deverá arcar com o custo da taxa de formatura em gabinete para 
efetuar o seu juramento. 
PARÁGRAFO QUINTO: Os formandos que concluírem o curso no lapso temporal entre uma cerimonia e outra deverão aguardar a próxima cerimonia para o 
efetivo JURAMENTO DA PROFISSÃO e consagração dos atos cerimoniais de final de curso, sendo que nesse período, o aluno poderá solicitar a Declaração de 
Conclusão do curso para fins de inscrição no respectivo conselho ou comprovação junto ao mercado de trabalho, contendo inclusive, o nº do SISTEC de 
conclusão de seu curso. 
PARÁGRAFO SEXTO: Para participar da cerimonia oficial de conclusão de curso, utilizando a Beca, O ALUNO DEVFERÁ ESTAR QUITES com o financeiro do 
curso, com exceção dos planos financiados a longo prazo, caso em que o aluno deverá apresentar avalista, caso não tenha feito. 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Para a emissão da declaração de conclusão do curso ou participação de qualquer das cerimonias, o aluno deverá ter entregue toda a 
documentação necessária, inclusive, o certificado de conclusão de Ensino Médio e Histórico de Ensino Médio, autenticados, sendo que esses não poderão 
ser substituídos por declaração. 

CLÁUSULA 27- Também assina o presente instrumento, na qualidade de contratante, o (a) avalista do (a) contratante ou responsável, abaixo nomeada, o (a) 
qual tem, portanto os mesmos direitos, deveres e obrigações. 
CLÁUSULA 28º - Para dirimir questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Boa Vista, RR, local da Prestação de Serviços, arcando a 
parte vencida em demanda judicial com as custas processuais a que der causa e com os honorários advocatícios arbitrados do patrono da parte vencedora. 

E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
para que se produzam todos os efeitos legais. 
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FICHA DE QUALIFICAÇÃO – PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO  

Contratação Cursos Técnico de_____________________________. 

QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE: 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

Nome completo:  
 

Endereço residencial:  Nr. 

Bairro: 
 
 

CEP: Cidade/Estado:  

RG:  Emissor: DT Emissão: 

Fone Residencial: Fone Celular: Fone Contato: 

E-MAIL:   

 CPF:_____._____._____-____ 

 
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO CONTRATANTE SE MENOR OU AVALISTA: 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

Nome completo:  
 

Endereço residencial:  Nr. 

Bairro: 
 
 

CEP: Cidade/Estado:  

RG:  Emissor: 
 
DT Emissão: 

Fone Residencial: Fone Celular: Fone Contato: 

E-MAIL:   

PARENTESCO  CPF:_____._____._____-____ 

 
Boa Vista, ________de _______________________________de ____________ 

 
Assinatura DO ALUNO igual ao Registro Geral. 

                                                                                    ____________________________                                           
 
Assinatura DO RESPONSÁVEL igual ao Registro Geral. 

 
                                                                                       ____________________________                                           

 
 

ADESÃO – O CONTRATANTE DECLARA TER LIDO E ACEITADO PREVIAMENTE ESTE CONTRATO COM AS CLÁUSULAS 

CONSTANTES. DECLARAM AINDA ESTAR CIENTES DO PLANO FINANCEIRO ESCOLHIDO E DECLARA AINDA QUE EM CASO DE 

INADIMPLENCIA PODERÁ SER NOTIFICADA DA INSCRIÇÃO NO SPC OU SERASA PELO E-

MAIL:_______________________________________________. 
Boa Vista, ________de _______________________________de ____________ 

 
Assinatura igual ao Registro Geral. 
 

  ___________________________________________                                                  _______________________________ 
                                                                                                                                               UNICLESS EDUCACIONAL 

                                                                                                                                                 COORDENADOR ADIMINISTRATIVO 
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6 - Tipo de Ensino             7- Habilitação                      8 - Série            9 - Turma            10 – Número do CPF 

0 2   T É C N I  - -  - -             

11 - Nome  completo do Aluno 

                              

                              

12 - Sexo                    13 - Data de Nascimento do  Aluno                   14 – País de nascimento 

 M - 
Masculino 
F  - Feminino 

                              

15 - Município de Nascimento do Aluno                                                                                       15a - U.F.   16 - Data de Entrada no País 

                               

                                                 
17 - Nome  completo da Mãe 

                              

                              

18 - Nome completo do Pai 

                              

                              

19 - Endereço  ( nome completo do logradouro - Rua , Av. , Largo  etc.)  

                              

                              

20 -  Número                                                           21 - Complemento do Endereço ( Apto., casa, bloco  etc.) 

                              

22 - Bairro 

                              

23 - CEP                                                          24     - Cidade                                                                                                25 - U.F. 

     -                              

26 - DDD                27 - Telefone Residencial                         28 - Telefone de Recados                          29- Nome pessoa para recados 

                                  

30 - RG.  do  Aluno                                                                       31   DC       32- U.F.            33 – Data de emissão do RG 

                               

                                        
34 - RNE do  Aluno Estrangeiro                                                          35 – Raça/Cor        36- Necessidade Especial (S ou N)      37 – Tipo 
Nec. Especial 

                                   

 
Não é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo, quando for informado o R.G. ou RNE do Aluno (campos 30 a 33 ou 34) 

      38 - Tipo de  Certidão                             39 – Número da Certidão/ Termo           40 - Livro                                   41 - Folha 

 1 - Nascimento 
2  - Casamento 

                    

      42   - Município da Comarca da Certidão                                                                                                              43 - U.F. 

                         

   44 - Distrito da Certidão de Nascimento 

                      

Observações: 

 

 

 

Data 

Assinatura do Aluno  

 

 

 Nome do aluno 
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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA  

CADASTRO DE DADOS DO ALUNO 

 
 11. Nome completo do Aluno: Copie, sem abreviar, da Certidão de Nascimento ou R.G. 
  13. Data de Nascimento do Aluno: Preencha com dois algarismos para o dia e o mês e quatro para o ano. Ex.: |0|1| |0|8| 
|1|9|8|5| 
  14. País de Nascimento do Aluno: Preencher com o nome completo do País de nascimento do aluno. 

(1)
 – Tabela de Países 

  15. Município de Nascimento do Aluno: Copie o nome do Município de nascimento que consta na Certidão do aluno 
brasileiro. Ex: = |B|R|A|G|A|N|C|A| |P|A|U|L|I|S|T|A|  |  |  |  |  |. 

(1)
 – Tabela de Municípios do Brasil 

  15a. U.F.: Preencha com a sigla do Estado, do município de nascimento do Aluno brasileiro. Ex.: |S|P|. 
(1)

 – Tabela de UF do 
Brasil 

 16. Data de Entrada no País: Preencha com dois algarismos para o dia, mês e ano de entrada do aluno estrangeiro no país. 
Ex.: |0|1| |0|8| |1|9|8|5| 

  17. Nome completo da Mãe: Copie, sem abreviar, da Certidão de Nascimento ou R.G. Caso não conste o nome da mãe no 
documento, repetir o nome do pai 
  18. Nome completo do Pai: Copie, sem abreviar, da Certidão de Nascimento ou R.G. Se não consta o nome do pai no 
documento, deixar o espaço sem preenchimento (Não escrever nada! ). 
  19. Endereço: Preencha o tipo do logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.) e sem abreviar, o nome completo do logradouro do 
Aluno. 
  20. Número: Preencha com o número do logradouro, quando não existir colocar |S|/|N|  |  |  |. 
  23. CEP: Preencha com o código de endereçamento postal do logradouro do Aluno. 
  24. Cidade e 25. UF: Preencha com o nome da Cidade do logradouro do Aluno e a sigla da UF. 
  30. R.G. do Aluno: Para o aluno que possua RG., preencha a partir da primeira quadrícula à esquerda com o número da 

cédula de identidade, deixando os demais campos em branco. Não utilizar ponto, traço, espaço, asterisco ou caracteres 
especiais e não acrescentar o dígito de controle neste campo. Caso o aluno não possua RG. deixe este campo em branco. 
Ex.:“Cédula de identidade Nº 21.777.098” = |2|1|7|7|7|0|9|8|  |  |   

  31. DC: preencha a partir da primeira quadrícula com  o dígito de controle do número do RG. (se tiver) . Ex.:  |2|  | ou |X|  | 
  32. U.F. e 33. Data de emissão do RG: Anote a sigla do Estado expedidor do RG. do aluno. Ex.:  |S|P| e a data de expedição 
  34. Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) do Aluno: Preencher da mesma forma que o RG Ex.:“RNE Nº W269919” = 

|W|2|6|9|9|1|9||  | 
  35. Raça / Cor: 1= branca; 2= preta; 3= parda; 4= amarela; 5= indígena e 6= não declarada. 
  36 e 37. Necessidade Educacional Especial: Marcar com S (sim) ou N (não). Caso S (sim), usar a tabela de Necessidades 

Especiais: 
 

Cód. 

SEE 

Nome da NEE 

Cód. 

SEE 

Nome da NEE 

Cód. 

SEE 

Nome da NEE 

Cód. 

SEE 

Nome da NEE 

1 Deficiência Múltipla 5 
Surdez 

leve/moderada 
20 Autismo   

2 Cegueira 6 Surdocegueira 21 
Síndrome de 

Asperger 
30 

Altas habilidades/ 
Superdotação 

3 Baixa visão 7 Deficiência física 22 Síndrome de Rett 31 Outros - especificar 

  4 
Surdez 
severa/profunda 

11 Deficiência Mental 23 
Transt. Desint. Da 

Infância 
  

 
Com base na “CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO”, os campos abaixo DEVEM SER obrigatoriamente INFORMADOS 
.(exceto para alunos estrangeiros e nascidos fora do Brasil ou com informação de RG): 
  38. Tipo de Certidão: 1 – se Certidão de Nascimento ou 2 – se Certidão de Casamento. 
  39. Número da Certidão/ Termo: Copie o número do registro do nascimento ou casamento, constante na Certidão.   Ex.: 

“Nascimento Nº 272” = |2|7|2|  |  |  |  
  40. Livro: Copie o número do Livro de Registro, que consta na Certidão, porém sem hífen ou outros sinais, apenas números e 

letras. 
Ex.: “do livro A-209” = |A|2|0|9| 

  41. Folha: Copie o número da Folha do Livro, que consta na Certidão, porém sem hífen ou outros sinais, apenas números e 
letras. 
Ex.: “às fls. 190-v” = |1|9|0|V|  

 42. Município da Comarca da Certidão de Nascimento: Copie o nome do Município da Comarca, que consta na Certidão . 
Ex.: “Estado de São Paulo, Comarca de Piracaia” = |P|I|R|A|C|A|I|A|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
43. UF: Sigla da UF da Comarca da Certidão 

  44. Distrito da Certidão de Nascimento: Copie o nome do Distrito que consta na Certidão, se houver.  
Ex.: “Distrito de Joanópolis” = |J|O|A|N|O|P|O|L|I|S|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
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Declaro: 
- que sou ciente que tenho que acessar o meu portal do aluno semanalmente e nele deverei entregar os 
meus trabalhos CASO SEJA SOLICITADO. 
- que sou ciente que o plano financeiro não confunde com o plano pedagógico e que meu curso é 
estabelecido em horas aulas e não disciplinas; 
- que tenho conhecimento do edital de matrícula, cuja link foi enviado para meu telefone via whatsapp ou 
apresentado na recepção da instituição e que ele está a minha disposição no site www.uicless.com.br. 
- que sou ciente que o fato de eu não assistir a aula não me exime do pagamento da mensalidade enquanto 
eu estiver matriculado. 
- que sou ciente que não posso ter débito para o cancelamento do curso e para matricula em próximo módulo 
- que sou ciente que ter atestado não me exime da obrigatoriedade de assistir a disciplina faltante e cumprir 
toda a carga horária do curso. 
- que sou ciente que as instalações do Colégio são monitoradas por câmeras, com o uso das imagens 
somente para fins legais;  
- que sou ciente que para a conclusão do curso deverei apresentar o certificado de Ensino Médio e histórico 
autenticados.  
- Sou ciente que para desistir do curso deverei solicitar por escrito o cancelamento do curso e enviar para a 
Sede via encomenda, CASO SEJA DE FORA DE BOA VISTA. Para a confirmação deverá ligar para a Sede 
para verificar se seu requerimento chegou na sede.  
- Sou ciente que caso meu plano financeiro seja PARCELAMENTO EM 36X, estarei pagando apenas a 
metade da parcela durante o curso e a outra metade, pagarei após a minha formação (com exceção do 
estágio), neste caso, se vier a solicitar o cancelamento do curso deverei pagar a outra metade das parcelas 
de acordo com o período já cursado (proporcional). 
- que sou ciente que a escola é Laica, e por isso, respeitará toda e qualquer religião, porém, não permitirá 
manifestação de qualquer religião dentro das instalações da Instituição. 
- que sou ciente que Dependendo do curso que me matricular, poderei ter que participar de aulas práticas em 
outra Unidade ou Campus diverso do que foi efetuado a minha matrícula, tendo em vista a necessidade do 
uso de laboratórios. 
- que sou ciente que deverei adquirir, a meu próprio custo, o material de ensino referente ao Sistema de 
Ensino oferecido pela escola, assim como, utilizar sempre o uniforme para adentrar a Escola e não utilizar  
sandálias ou sapato aberto, sob pena de ser barrado na entrada da Escola caso não esteja uniformizada. 
- Sou ciente que segundo o Regimento da Escola é considerado Falta Grave para o aluno, fazer escândalo 
na recepção da Escola ou em outra instalação da Escola (o aluno ou seu responsável), assim como, faltar 
com respeito com técnico ou professor da Escola, e ainda, fazer ações invasivas de enfermagem fora do 
ambiente de laboratório. 
- Novamente que, caso venha a cancelar o curso deverei solicitar no atendimento o cancelamento via 
protocolo no balcão da Escola, para não continuar gerando débito em meu nome. 
- Os protocolos efetuados serão todos enviados para o e-mail do aluno, para tanto todos devem ter e-mail 
ativos. 
-Sou ciente que cabe a mim, demonstrar os comprovantes de pagamentos em caso que o sistema não 
reconheça o pagamento, para pagamentos efetuados em correspondentes bancários (lotérica e 
correspondente Bradesco, Santander e outros) assim como, cabe a mim apresentar os comprovantes sempre 
que solicitado. 
- Sou ciente que a taxa de inscrição tem a finalidade de arcar com os custos do processo de assinatura deste 
contrato, desde a informação da disponibilidade do serviço via whatsapp até a assinatura deste contrato, fato 
este que não permitira a devolução desta taxa em hipótese algum, sendo que, caso eu pague a primeira 
mensalidade em vez da taxa, também não será devolvida. 
- Sou ciente que para alunos de fora da capital o atendimento virtual é obrigatório. 
- Novamente, que li, concordei e aceitei todas as cláusulas do contrato de adesão proposto pela escola, em 
especial com a cláusula 23º e seus parágrafos, que comentam os horários do curso, não sendo cabível e 
aceitável qualquer manifestação minha informando o desconhecimento de qualquer cláusula contratual. 
 

Boa Vista, _______de __________________ de ___________. 
 
 

__________________________________________ 
NOME ALUNO 

 

__________________________________________ 
NOME RESONSÁVEL 
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