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MANUAL DO ALUNO – CURSOS EAD 
Edital 002/2020 

 
Seja bem – vindo ao Instituto Unicless Educacional! 

 
Atendimento Geral ao Aluno: 

(11) 99713 4699 (Dia útil, de Seg. à Sex., das 14:00 às 19:00 horas) 
 

Atendimento ao Aluno para Renegociação Financeira:  
(92) 99243 5514 (Dia útil, de Seg. à Sex., das 13:00 às 19:00 horas) 

 
Mensagens enviadas fora deste horário somente serão atendidas no 

próximo dia útil, de acordo com ordem de envio. 
 
 

Site: www.unicless.com.br  
E-mail da ouvidoria: atendimentogeral@unicless.com.br  

(Envie Reclamações, Sugestões e Elogios) 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.unicless.com.br/
mailto:atendimentogeral@unicless.com.br
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ATENÇÃO: PARA ALUNOS DE FORA DE BOA VISTA, TODA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
DEVERÁ SER EFETUADA VIA PORTAL DO ALUNO OU VIA ATENDIMENTO VIRTUAL VIA 
WHATSAPP (11) 99713 4699. O REPRESENTANTE LOCAL OU POLO, CASO EXISTA, NÃO 
FARÁ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, APENAS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA 
ASSINATURA E BOLETOS, ASSIM COMO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS QUANDO 
AUTORIZADO. TRABALHOS DEVEM SER ENTREGUES NO PORTAL DO ALUNO. 

 

 
CURSOS EAD – SEMIPRESENCIAIS 

 
Caro Aluno, 
 
- Seja bem vindo a Unicless Virtual, assim que receber o contato de aviso 
você deverá acessar o portal, conforma abaixo explicado, e fazer a 
Solicitação do Serviço de Prestação de Serviços Educacionais. Você 
deverá utilizar o seu CPF como login e senha. Após entrar no Portal do 
Aluno deverá trocas a senha. 
 
- A solicitação do serviço acima será considerada como ACEITE as 
cláusulas contratuais que se encontram neste manual Caso assine este 
manual, não precisará efetuar o aceite eletrônico. 
 
- 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. 
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PORTAL DO ALUNO 

 

1) Como acessar o Portal do Aluno? 

Acesse via navegador do celular ou computador www.unicless.com.br , clique no 
ícone: 
 

 
 
 

 
Aparecerá a seguinte imagem (atualize o seu navegador):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digite o seu Usuário e Senha, sendo que para utilizar o portal no COMPUTADOR o seu 
usuário sempre será o número do seu CPF e a sua senha será também o número do 
CPF. USUÁRIO: CPF SENHA: CPF. 
 

A seguinte imagem aparecerá quando acessar o Portal do Aluno: 
 

 

http://www.unicless.com.br/
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Observação: o aluno deverá atualizar o navegador do celular para conseguir entrar no portal. 

2) Como solicitar serviços no Portal do Aluno? 

Clique na aba "ESTUDANTE", depois na aba "SERVIÇO", aparecerá a imagem abaixo, na 

próxima página. Após, clique no ícone "NOVA SOLICITAÇÃO": 
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Ao clicar no ícone "NOVA SOLICITAÇÃO", a seguinte imagem aparecerá: 

 

Selecione o serviço que necessita e pronto (SEMPRE SELECIONE O SERVIÇO QUE 

TERMINA COM "VIRTUAL"), clique em salvar. Caso o serviço informe algum custo, gere 

o boleto e pague; após o pagamento ser reconhecido pelo Sistema, o serviço será 

realizado.  

3) Como acessar a sua prova ou trabalho no Portal do Aluno? 

Provas: O aluno poderá responder as Avaliações online. O número de tentativas, a hora 

e a data para responder será de acordo com o que estará configurado no Sponte 

Educacional Web (sempre respeitando o horário de Brasília). O aluno tem a opção de 

filtrar por avaliações "NÃO RESPONDIDAS" onde fica mais fácil de localizar as 

avaliações que estão pendentes de respostas. 
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Clicando em "RESPONDER", a avaliação será aberta conforme a imagem: 

Entrega de Trabalhos: O aluno poderá fazer algum comentário sobre o trabalho e 
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posteriormente selecionar o trabalho a ser enviado para o professor. 

 
4) Como baixar e acessar o APP do Portal do Aluno? 
 

O APP pode ser baixado diretamente na loja virtual de seu celular, procure por 
"PORTAL DE NOTAS - Sponte Informática": 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após baixar o aplicativo o aluno/responsável poderá logar com o mesmo Login e Senha 

do Portal do Aluno, adicionando ao número do CPF @UNICLESS. Estes dados estão 

disponíveis para consulta dentro de seus cadastros. 
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USUÁRIO: CPF@UNICLESS 

 SENHA: CPF 

 

 

 

 

 

Veja que o acesso no APP será DIFERENTE do acesso no Portal via navegador. No app o 

aluno colocará CPF@unicless; no Portal via navegador vai apenas o CPF. 
 

Lembre-se que no APP você pode ler mensagens de comunicação da Instituição, 
solicitar serviços e consulta suas notas assim como no Portal, porém não poderá 
baixar anexos de comunicações. Para BAIXAR trabalhos ou fazer ENVIO, somente 
pelo navegador do celular ou computador. 
 

5) O que mais posso consultar no Portal do Aluno? 

3.1 Você pode consultar suas notas. Para tanto deverá acessar a aba "RESULTADOS" e 

escolher entre "NOTAS PARCIAIS" ou "NOTAS FINAIS", sendo que o sistema  poderá 

solicitar que você escolha o Módulo da Disciplina. 

3.2 Poderá ler os comunicados da Instituição, sendo o "PORTAL DO ALUNO" o meio 

oficial de comunicação entre a Instituição e o Aluno. 

3.3 Poderá imprimir o seu boleto, sempre após o dia 25 de cada mês; para tanto basta 

acessar a aba "FINANCEIRO", e escolher o boleto na aba "HISTÓRICO FINANCEIRO". 

Lembre-se que o seu computador poderá solicitar alguma configuração para abrir a 

janela do Boleto.  

3.4 Poderá entregar sua Atividade Estruturada – um manual específico para isso será 

disponibilizado. 

6) Quando o meu acesso ao Portal do Aluno estará disponível? 
Após 5 dias da efetivação da minha matrícula. 
 

FINANCEIRO 

 

7) Como faço para falar com o FINANCEIRO? 
Para Boletos, mande uma mensagem via WHATSAPP para a central do aluno pelo 

número (11) 99713 4699 (horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 14h 

às 19h) e solicite o seu boleto.  
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Caso precise renegociar um débito vencido há mais de 30 dias, mande uma mensagem 

via WHATSAPP para central de renegociação pelo número (92) 99243 5514 (horário de 

funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 14h às 19h). Este número não recebe 

áudio e nem telefonemas. 
 

8) O que acontece se eu não pagar a parcela da mensalidade até a data 

do vencimento? 
Você perderá definitivamente o desconto do Bônus de Adimplência e terá que pagar o 

valor da integral da parcela, além de não ser matriculado para o próximo módulo. Seu 

portal será bloqueado assim que o próximo módulo iniciar, pois não estará adimplente 

para a matrícula. 

 

9) Se o vencimento do boleto cair em um feriado, posso pagar com 
desconto no próximo dia útil? 

Não, pois em caso de feriado o seu boleto não corre juros, mas o banco não reconhece 
o desconto do Bônus de adimplência, pois ele estará programado PARA ATÉ O DIA DO 
VENCIMENTO. PAGUE NA UNIDADE ASA BRANCA NESSE CASO. 
 

10) Posso pagar meus boletos na Instituição? 
Sim, porém somente na Unidade Asa branca. 
 

11) O que acontece com o meu curso se eu atrasar mais de 90 dias 
consecutivos o PAGAMENTO e/ou atrasar 3 (três) parcelas alternadas 
ou consecutivas? 
O seu contrato é rescindido e, para retornar deverá renegociar o contrato antigo e 
fazer um novo contrato para as novas parcelas, com o valor do dia, perdendo assim o 
subsídio caso exista. 
 

12) Caso eu tenha parcelas em atrasos posso ser proibido de fazer as 
provas ou entregar trabalhos? 
Não. Porém, caso no lapso temporal do atraso você esteja em transição de um 
módulo/disciplina para outro, você não será matriculado no próximo, o que lhe 
impedirá de fazer qualquer prova ou trabalho neste novo módulo/disciplina, pois para 
a matrícula em novo módulo você deve estar adimplente no módulo anterior.  
 

Neste caso, solicite uma renegociação via Atendimento VIRTUAL PELO WHATSAPP DE 
RENEGOCIAÇÃO (92) 99243 5514, urgentemente, que será prontamente atendido 
desde que seja no horário anteriormente informado. Lembrando que o sistema leva 
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um dia útil para liberar o Portal após o pagamento e envio do comprovante. O PORTAL 
DO ALUNO EM CASO DE MÓDULOS/DISCIPLINAS BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE 3 
(TRÊS) DIAS APÓS O VENCIMENTO DA PARCELA. 
 

11) Caso eu queira cancelar o curso, como devo proceder? 
Solicite o serviço de Cancelamento de Curso no Portal do Aluno, usando a sua senha de 
acesso, sempre deverá solicitar até o dia 25 de cada mês para não gerar débito para o 
próximo mês. Caso contrário seguirá vencendo parcelas em seu nome até o número de 
três parcelas, mesmo o aluno não comparecendo as aulas, ocasião em que será 
rescindido o seu contrato por ofício. Caso o seu contrato seja promocional, haverá 
multa que deverá ser agregada ao valor das parcelas vencidas. 
 

12) Como proceder para conseguir a cópia de meu contrato? 
A cópia do contrato está em anexo a este Manual. 

 
PEDAGÓGICO 

 

13) Caso eu não faça umas das provas ou não entregue a Atividade 
Estruturada, como devo proceder? 
Você deve entrar no PORTAL DO ALUNO ou solicitar diretamente via WhatsApp de 
atendimento ao Aluno, a segunda chamada de sua prova ou atividade estruturada, 
dentro do prazo máximo de 48 horas após a data da prova ou trabalho perdido. O 
aluno terá mais 24 horas para efetuar o pagamento do boleto da taxa de 2º segunda 
chamada, que no momento é de R$ 30,00 e, enviar via Atendimento VIRTUAL PELO 
WHATSAPP (11) 99713 4699, a cópia do comprovante de pagamento junto com o nº 
do protocolo da solicitação. Após isso será encaminhado o pedido a Coordenação que 
entrará em contato com o aluno informando a nova data da Prova e/ou a Nova data de 
entrega do trabalho. Importante informar que a primeira vez que o aluno solicita a 
segunda chamada é gratuito. 
 

Lembrando que caso solicite via Portal do Aluno, deverá imprimir o boleto da 
solicitação e depois enviar para o Atendimento VIRTUAL PELO WHATSAPP (11) 99713 
4699 o comprovante de pagamento junto com o nº do protocolo da solicitação. 
 

14) Faltei ou reprovei em uma disciplina e curso num Polo, como devo 
proceder para recuperar? 
Você deve imediatamente marcar hora com a Coordenação via Atendimento VIRTUAL 
PELO WHATSAPP (11) 99713 4699,por telefone ou pessoalmente para verificar quando 
acontecerá essa disciplina novamente em seu Polo ou em outro Polo próximo ou até 
mesmo na Sede da Instituição. O custo será de uma mensalidade no valor integral, 
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valor de balcão e não a vigente na data da assinatura do contrato do aluno, cada 
disciplina. Você poderá por opção cursá-la após o final do curso, pois sendo um curso 
rotativo, essa disciplina em algum momento irá repetir. 
 

15) Minhas notas estão erradas, como devo proceder? 
Solicite o serviço de Acerto de Notas no Atendimento VIRTUAL PELO WHATSAPP (11) 
99713 4699, ou no Portal do Aluno. Cabe ao aluno controlar a suas notas no Sistema. 
Sempre identifique qual a disciplina que está com a nota errada ou sem nota. 
 

16) Quantas faltas o aluno poderá ter em cada disciplina? 
Em relação à frequência, independente dos resultados obtidos será considerado 
reprovado na disciplina o ALUNO que não obtiver a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. As ausências 
podem ser justificadas, mediante Atestados. Não há abono faltas. O limite de faltas 
legais é de 25%, definido pelo MEC, englobando faltas por consultas médicas, por 
exemplo. 

17) Como funciona o sistema de avaliação do aluno? 

Prova com consulta online (via Portal do Aluno) (VP) - Valor: 10 pontos; 
Prova sem consulta (presencialmente) (VO) - Valor: 10 pontos; 
Atividade Estruturada (AE): - Valor: 10 pontos; 
Somando-se todas as notas e dividindo por 3 (três), obtem-se a média final do aluno. 
Média necessária para a aprovação =>7. 
 

Caso o aluno não alcance 7 pontos e, desde que o aluno tenha alcançado média 
superior a 3 na Verificação Oficial (VO – Prova sem Consulta), poderá fazer a prova 
de Recuperação, conforme cronograma escolar. Nesta prova o aluno deverá alcançar 
a nota 5 para a aprovação. LEMBRE-SE, CASO NÃO ENTREGUE A ATIVIDADE 
ESTRUTURADA O ALUNO SERÁ AUTOMATICAMENTE REPROVADO. 

 

18) Com faço para falar com a Coordenação do meu curso? 
Basta agendar via Atendimento VIRTUAL PELO WHATSAPP (11) 99713 4699 ou Portal 
do Aluno, sendo que o atendimento poderá ser: atendimento virtual (via 
WhatsApp), atendimento via telefone, ou pessoalmente para atendimento na Sala 
de Atendimento ao Aluno, caso o aluno se desloque para a Sede em Boa Vista. Caso 
seja de Polo fora da Cidade de Boa Vista, solicite pelo mesmo canal e a atendente 
marcará uma hora para a Coordenação de seu Curso ligar para você, ou atender via 
canais virtuais.  
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O atendimento nos Polos de Boa Vista, acontecem sempre uma vez por semana, o 
aluno deverá se informar junto ao Atendimento local (ou virtual) para saber qual o 
dia e agendar. Na sede, são dois dias na Semana. O procedimento é o mesmo. 
 

19) Meu portal está Bloqueado, como devo proceder? 
O Portal do Aluno poderá ficar bloqueado por vários motivos, entre eles, inadimplência 
a mais de três dias do vencimento (ver item 12), falta entrega de documentação, 
problemas administrativos e disciplinares, entre outros. Neste caso, solicite via 
Atendimento VIRTUAL PELO WHATSAPP (11) 99713 4699, a abertura de Protocolo do 
serviço de Verificação do Portal, para que seja avaliado o seu problema. Faça esse 
pedido com tempo hábil, pois o setor de atendimento tem 5 (cinco) dias úteis para 
avaliar a situação e dar um retorno ao aluno. 
 

20) Qual o horário de funcionamento do Polo Asa Branca, junto a Sede 
da Instituição? 
Segunda à Sexta-Feira – das 13:00 às 20:00 e Sábados das 08:00 às 12:00 e, das 15:00 
às 18:00.  A Coordenação funciona apenas em dias de Semana. 

 
 
21) Observações Gerais: 
 

a) O sistema financeiro da Instituição é automático e sistematizado, não sendo 

possível conceder descontos a partir da Instituição, devendo o aluno negociar 

sempre pelo Atendimento via WhatsApp. 

b) Sempre que abrir um protocolo, identifique o seu nome completo e seu CPF 

para podermos acessar os seus dados. 

c) Nunca deixe de enviar o comprovante quando necessário, caso esqueça, o seu 

sistema será bloqueado automaticamente. 

d) Seja educado no Atendimento virtual, pois toda a ofensa a funcionários do 

atendimento virtual será enquadrada como falta grave no regimento da Instituição, 

podendo até mesmo o aluno sofrer a pena de Transferência compulsória. 

e) O aluno responde pelos atos ofensivos de parentes, tanto pessoalmente como 

no atendimento virtual. 

f) O atendimento virtual não funciona aos Sábados e Domingos e, ainda, em 

feriados, sendo assim, não adianta enviar mensagem nesses dias que somente será 

atendido no próximo dia útil. 
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g) Toda e qualquer demanda deve ser precedida de protocolo e nenhum 

trabalho pode ser entregue fora do ambiente do Portal do Aluno. Caso tenha 

dúvida, compareça no Polo e solicite ajuda, ou ainda, solicite ajuda virtual no 

Atendimento Virtual via WhatsApp. 

h) No Regimento Interno, consta a proibição do aluno quanto a proceder ações 

invasivas de enfermagem fora do ambiente de laboratório e sem acompanhamento 

de Professor ou Monitor. 

i) Mantenha seu telefone atualizado para sempre poder receber informações 

úteis e sempre acesse o seu portal do aluno a cada 03 (três) dias. 
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ANEXO 01 

CÓPIA DO CONTRATO 
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. 
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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. 
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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. 

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 
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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 
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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. 
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. 
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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. 
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.  
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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.  
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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. 

 
 

ANEXO 02 
DECLARAÇÃO 

Declaro: 
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- 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 da Escola 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 ou ainda, via Portal 
do Aluno. 
- Sou ciente que caso meu plano financeiro seja PARCELAMENTO EM LONGO PRAZO, estarei 
pagando apenas UM MONTANTE da parcela durante o curso e o OUTRO MONTANTE, pagarei 
após a minha formação. 
- 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. 
- Sou ciente que 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. 

http://www.uicless.com.br/
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- 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. 
 
 
 

 

ANEXO 03 
EDITAL RESUMIDO nº 002/2020 – GERAL - REGULAMENTO A OFERTA DE VAGAS DIRETAMENTE 
NA INSTITUIÇÃO E A OFERTA DE VAGAS DA CAMPANHA PROMOCIONAL PARA MATRÍCULAS 
EM CURSOS TÉCNICOS EAD SOB A METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL. 

O instituto Unicless Educacional, por intermédio de seu Diretor e de acordo com a 
autoridade lhe conferida, edita as seguintes regras para a OFERTA DE VAGAS para a 
campanha promocional 2020.1, a partir de 09 de janeiro de 2020, e enquanto durar as 
vagas ofertadas. 
Serão ofertadas vagas para o curso técnico em Radiologia (Hibrido), curso técnico de 
Análise Clínica (hibrido); e curso técnico em Saúde Bucal (Hibrido). 
1. Essas vagas não se confundem com as vagas e preços de balcão ofertados para os 
alunos diretamente no Instituo Unicless Educacional que são sem limite de matrícula. 
 
2. Os cursos são semipresencial/EAD. 

 
3. O serviço ofertado pelo Instituto Unicless neste edital são cursos Técnicos na 
proporção de 1800 ou 1200 horas, dependendo do curso e não, disciplinas ou módulos, 
assim, o aluno deverá receber dentro do prazo máximo de 30 meses a carga horária 
estipulada, podendo ainda, para alguns cursos, parte desta carga horária ser 
disponibilizada sob a forma de projeto integrador. 

 
4. O investimento nos cursos são os seguintes:  

 
a) Opção 01 – Vagas ofertadas pela Instituição (balcão) sem parcerias de site de mídias e Válidas 
para todos os cursos e todos os horários e Polos: 24 parcelas consecutivas, sendo 18(dezoito) 
parcelas referente às aulas teóricas e 6(seis) parcelas referentes à de estágio) de R$ 436,00, 
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sendo que se o pagamento for efetuado impreterivelmente até o dia 10 de cada mês, o valor 
passará para R$ R$ 396,00. 

 
- Neste plano, não está incluso todo o material didático impresso, porém, está incluso o material 
de uso individual em aulas práticas, seguro de vida, duas camisetas, 01 crachá; e para o curso de 
radiologia, a locação do dosimetro. 
- Para matrículas em módulos ou disciplinas isoladas, tendo em vista não ser possível diluir 
valores em 24 parcelas, o aluno, apesar de pagar este valor, terá que arcar com os custos de 
todo o material didático impresso, material de uso individual em aulas práticas, seguro de vida, 
caso seja matrícula para estágio e, ainda, para o curso de radiologia a locação do dosimetro. 
 
b) Opção 02 – Curso Técnico em Radiologia, Análise Clínica e Saúde Bucal EAD. 

- Neste plano o aluno tem que arcar com os custos de todo o material didático impresso, 
material de uso individual em aulas práticas, seguro de vida e camisetas do curso, sendo que 
para o curso de Radiologia, deverá arcar com o curso da locação do Dosimetro, sendo 6 parcelas 
pagas. 

ATENÇÃO: TODO O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM BANCOS E NO MESMO DIA 
ENVIADO FOTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA A CENTRAL DE 
ATENDIMENTO DO ALUNO VIA WHATSAPP: (11) 99713 4699. ESTE NÚMERO NÃO ACEITA 
LIGAÇÃO, APENAS WHATSAPP. O ALUNO A REALIZAR A SUA MATRÍCULA ESTARÁ 
EXPRESSANDO O SEU ACEITE EM ENVIAR VIA WHATS O COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO. 

 
5) Procedimentos para matrícula 

a) O aluno deverá  acessar o link: 
https://portal.sponteeducacional.net.br/MatriculaEdu.aspx?CID=46573 

b) Após fazer a sua inscrição deverá  entrar em contato via whatsApp com o 
número (92) 99251 3820 e informa que já preencheu os dados na matrícula. 
Após isso deverá enviar foto via whatsapp dos seguintes documentos: 
- identidade, frente e verso; 
- comprovante de endereço; 

PERÍODO 
Quant. de 
Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de 

Adimplência por 
pontualidade 

Valor da Parcela 
Com o Bônus de 

Adimplência 

Parte Teórica 18 R$ 436,00 R$ 40,00 R$ 396,00 

Estágio ou PI** 6 R$ 436,00 R$ 40,00 R$ 396,00 

PERÍODO 
Quant. de 
Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de 

Adimplência por 
pontualidade 

Valor da 
Parcela Com o 

Bônus de 
Adimplência TEÓRICA 22 R$ 130,00 R$ 31,00 R$ 99,00 

ESTÁGIO 06 R$ 200,00 R$ 31,00 R$ 169,00 

https://portal.sponteeducacional.net.br/MatriculaEdu.aspx?CID=46573
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- CPF, frente e verso; 
- Histórico Escolar, frente e verso; 
- Certidão de nascimento; 
- Foto da própria face; 
- Certificado de Ensino Médio ou Declaração que está estudando no mínimo no 
1º ano do Ensino Médio ou EJA. 
Para tirar a foto dos documentos acima, coloque-os em cima de uma mesa com 
bastante claridade e focalize de maneira que seja possível ler todos os dados 
constantes nos documentos. 
 

c) Após o envio da documentação o Aluno recebera o Manual do Aluno em PDF e 
deverá seguir os procedimentos nele previsto na primeira página. 

d) Após dois dias do envio da documentação o aluno recebera um aviso, via 
whatsapp, para acessar o Portal do Aluno e efetuar a solicitação do serviço de 
Contratação de Serviços Educacionais. A senha do Portal do Aluno será o CPF do 
aluno, assim como, o Login. 

 
6) Informações Gerais  

a) A primeira mensalidade somente será paga no PRÓXIMO DIA 10. 
b) Ao efetuar o pagamento da primeira mensalidade, o aluno declara a vontade 
de estudar no Instituto Unicless Educacional, assim como, a concordância com 
todos os itens deste edital, contrato e outros documentos anexos. 
c) A efetuação da inscrição do aluno em um curso o obriga ao pagamento da 
primeira mensalidade sob quaisquer condições após o sétimo dia da assinatura 
do contrato, podendo o aluno cancelar a sua matrícula, com o consequente 
cancelamento da próxima mensalidade até 07 (sete) dias após a assinatura do 
contrato de prestação de serviço (matrícula), sem a devolução de valores pagos. 
d) O plano financeiro é parte integrante do contrato de prestação de serviço 
assinado pelo aluno no momento da matrícula e o desconto de adimplência, 
quando houver, tem a validade até o dia 10 de cada mês ou outro vencimento de 
mensalidade acertado entre as partes.  
e) A soma total das parcelas integrais configura o valor total do curso, sendo 
que a decisão de parcelar em 28 mensalidades consecutivas é do aluno, podendo 
ele a vir escolher o pagamento a vista, no valor da parcela com desconto ou 
solicitar o parcelamento em menos tempo no Financeiro da Unidade, onde deve 
ser considerado o valor integral sem desconto. 
f) O plano não se confunde em hipótese alguma com o Plano Pedagógico, ou 
seja, as parcelas aqui indicadas não acompanharão necessariamente o número 
de disciplinas ou o cronograma de aula, podendo haver períodos ociosos como 
Férias, Intervalor de  Escala de Estágio, Recessos, Intervalo ENTRE DISCIPLINAS E 
ENCONTROS e outros, previstos no calendário escolar que não possuem força 
para provocar a interrupção do pagamento das parcelas. 
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g) Caberá ao aluno solicitar a certificação intermediária quando completar a 
carga horária referente a cada certificação, respeitando o edital referente a 
certificação intermediária, se existir. 
 

7) O curso será ofertado sob a metodologia semipresencial onde o aluno fará uso do AVA 
– Ambiente virtual de aprendizagem e participará dos encontros presenciais. 

a) Os encontros acontecerão sempre em Boa Vista, na sede da Instituição OU 
em Polo Indicado, conforme cronograma em anexo, num total de 06 encontros, 
que acontecerão de segunda-feira a domingo, em horário integral. 
b) Não haverá segunda chamada de aulas perdidas, devendo o aluno participar 
em Boa Vista, caso queira integralizar disciplina perdida. 
c) Não haverá dispensa de aula para alunos impossibilitados por motivo 
religiosos de participar em aulas nos dias determinados para os encontros, estes 
alunos deverão se matricularem em cursos presenciais. 
d) O aluno deverá adquirir os materiais impressos do sistema de ensino para a 
frequência nas aulas e execução dos trabalhos no AVA. 
e) O aluno deverá ter acesso a internet para o uso do AVA. 
 

8) Informações dos cursos: 
a) As datas de início de cada Turma estarão disponíveis no atendimento virtual 
e presencial e caberá ao aluno se apresentar no dia de início de cada aula na 
Instituição, não sendo justificada a solicitação de não pagamento da mensalidade 
pelo simples fato do aluno não comparecer nas aulas, tendo em vista que o 
serviço estará sendo ofertado e disponibilizado para o aluno. 
b) Independentemente do horário escolhido, o aluno fica ciente que deverá 
disponibilizar horário integral para o módulo estágio, com o intuito que seja 
integralizado no tempo correto (manhã e tarde/noite). 
c) A instituição publicará semestralmente, via portaria, as políticas de produção 
e execução de cronograma que trazem os horários a serem utilizados no 
semestre no que tange a carga horária e horários de orientação de atividades 
estruturadas. 
d) Os cursos são rotativos, assim, caso aluno entre no meio de uma disciplina ou 
tenha perdido a disciplina inicial, ele verá essa disciplina futuramente, pois o 
curso irá, em algum momento, reiniciar e efetuar todo o ciclo da matriz 
curricular, novamente. Assim aquele aluno que entrar no meio da disciplina pode 
optar por não fazer as avaliações desta disciplina e fazer em época oportuna. 
e)  O aluno obriga-se a seguir o cronograma de aula para orientação de 
Atividade Estruturada via chat virtual em dias informados. 
f) O ALUNO fica ciente que qualquer dos cursos acima JUBILAM no decorrer de 
24 meses a partir do trancamento ou cancelamento da matricula do aluno. 
g) Caso o aluno solicite a transferência sem o término do módulo prático, em 
seu histórico será colocado a observação ALUNO NÃO APTO EM AULAS 
PRÁTICAS, independentes das disciplinas que tenha cursado. 
 



Manual do aluno – Edital 002/2020 – Assinatura 1______________________Assnatura2______________ Página 27 

 
 

 

9) Requisitos para a matrícula: 
a)  Ter o ensino médio completo ou estar cursando o Ensino Médio;  
b) 15 anos ou mais e estar cursando o primeiro ano do ensino médio; 
c)  Para o curso de Radiologia, possuir no ato da matrícula 18 anos.  
d)  Para usufruir do plano promocional, NÃO ter sido aluno de Ensino Técnico 

do Instituto Unicless Educacional no prazo de 2 anos anterior a este edital e 
não possuir dívida na Escola. 

 
10) Documentação necessária: 

16.1 Ensino Técnico: 
a) Brasileiros – as seguintes cópias deverão ser apresentadas: 
-CPF; 
-Identidade; 
-Certificado e Histórico de ensino médio ou declaração que está cursando o ensino 
médio; 
-Cópia de Certidão de Nascimento ou casamento; 
-Foto 3x4; e 
-Certificado de serviço militar para os homens. 
-Comprovante de Endereço com CEP; 

OBSERVAÇÃO: O Aluno deverá entregar um envelope, identificado, com cópias de 
todos os documentos acima relacionados. 

 
b) Venezuelanos: as seguintes cópias deverão ser apresentadas: 
-Identidade estrangeira ou outro documento que comprove a legalização no Brasil. 
-CPF. 
-foto 3x4. 
-cópia de Histórico Escolar original carimbado no Consulado Venezuelano e a sua 
tradução por Tradutor Juramentado da Junta Comercial do Estado de Roraima, dos 
seguintes anos de estudos conforme previsto na tabela de equivalência do 
Ministério da Educação E Cultura (MEC) disponível em: 
“http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-
pdf&Itemid=30192” 
- 2º ano de la Ed. Média Diversificada y Professional ou 5º ano de Ed. Média Geral. 
 

11) Alunos transferidos de outras Instituições ou alunos já formados em Cursos Técnicos: 
Não haverá aproveitamento de disciplina ou abatimento de mensalidade. 

 
12) Duração do Curso: 

a) O curso tem a duração de aproximadamente 24 meses a, podendo ser pra 
mais ou para menos, não podendo ultrapassar 30 meses. dependendo da 
disponibilidade de vagas de estágio nos hospitais de grande porte, UBS e Clínicas 
conveniadas. 
b) Em regra segue o tempo previsto no contrato de prestação de serviços. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
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c) O tempo de duração do curso não se confunde com o tempo de duração do 
Plano financeiro. 

 
13) Aulas Práticas e Estágio: 

a) As aulas práticas sempre serão na Sede da Instituição ou Polo indicado. Os 
alunos deverão arcar com os custos dos materiais individuais utilizados em aulas 
práticas. 
b) O aluno terá a opção de trazer o seu material individual para a aula prática, 
desde que acompanhado de nota fiscal, lacrado e dentro da validade ou solicitar 
a compra no momento da aula. 
c) O estágio se configura não tão somente em práticas hospitalares, mas 
também, para os cursos de saúde, em Ações Sociais, Praticas de cuidados em 
UBS, Visitas Técnicas em locais de alta complexidade e outras ações pertinentes 
as Dimensões de aprendizagem: Humanas, Habilidade e Práticas Hospitalares. 
d) O estágio não tem duração em meses e, sim, em horas, sendo assim, 
independente do número de parcelas (meses) financeira que o aluno pagar, nada 
tem haver com a duração do estágio, pois o valor do estágio é parcelado em 
várias vezes, porém o estágio é proposto em horas aulas, as quais serão divididas 
em horas dentro de instalações hospitalares, em UBS, em ações cívicos sociais 
(por sua vez dividida em horas de i)preparação, ii) execução, iii) produção de 
relatório), produção do relatório final e, em alguns casos, produção do projeto 
integrador.  
e) O horário estabelecido para as aulas teóricas nada tem haver com o horário 
do estágio, o aluno tem que estar ciente que para o estágio, principalmente para 
os cursos da área de saúde, deverá disponibilizar horárias integrais ou no 
mínimo, 6 horas diárias, inclusive aos sábados e domingos em regime de plantão, 
quando houver. Na medida do possível (não necessariamente) serão alocados 
horários de estágio de acordo com a disponibilidade do aluno. 
f) Os estágios serão ofertados a principio em Boa Vista e caberá ao aluno 
prover esforços financeiros para esta etapa do curso. 

 
14) Material didático e uniforme: 

a) A Instituição ofertará a preço acessível, o material impresso para aqueles que 
desejarem adquirir. 
b) O material didático sempre será ofertado gratuitamente sob a forma digital e 
onerada, a preços acessíveis, sob a forma impressa. 
c) A Instituição exige que os alunos utilizem a camiseta da Instituição e o 
Crachá, onde deverão adquirir diretamente nas lojas indicadas ou no 
atendimento da Escola.  
d) Para a utilização dos laboratórios de saúde, o aluno deverá estar trajando a  
calça branca, camiseta da Instituição e jaleco branco, além de sapato fechado 
branco. 
e) É completamente proibido adentrar nas instalações da Instituição utilizando 
chinelos ou sandálias abertas. 



Manual do aluno – Edital 002/2020 – Assinatura 1______________________Assnatura2______________ Página 29 

 
 

 

f) Os estágios, com duração entre 400 e 600 horas, cada, serão compostos por 
Atividades Hospitalares, de UBS, em Clínicas, Ações cívico sociais, Visitas Técnicas 
e relatórios, sendo, ainda, em alguns caso, composto por Projeto Integrador 
(Radiologia, Massoterapia, Saúde Bucal e Analise Clínica). 
g) Para o curso de Radiologia, o aluno terá que arcar com o aluguel do 
dosimetro caso escolha a opção 02 em diante. 
h) Para aulas em setores específicos dentro dos hospitais ou clinicas o aluno 
deverá adquirir os uniformes específicos de acordo com a exigência de cada 
setor. 

 
15) Documentação da Instituição: 

Fica ciente o aluno que fazem parte do contrato de prestação de serviço, este 
edital, o Plano Financeiro, o projeto pedagógico, o Regimento interno da 
Instituição, as Portaria reguladoras e outros documentos pedagógicos previstos 
para o funcionamento dos cursos. 
 

16) Cancelamento do Curso: 
a) O curso poderá ser cancelado pelo aluno até 7 (sete) dias após a assinatura do 
contrato sem a devolução de valores pago e sem pagamento de qualquer multa. 
b) Aqueles que optarem por estudar no Instituto Unicless Educacional dentro 
desta campanha, pagando a mensalidade promocional – opção 02 em diante, 
haverá multa de R$ 1000,00 (hum mil reais) para o cancelamento do curso após 
a assinatura do contrato e decorridos 7 (sete) dias desta assinatura. 
c) O aluno deverá sempre solicitar o cancelamento antes do dia 25 de cada mês 
para que não gere boleto para o próximo mês, após o dia 25 o aluno se obrigará 
a pagar o valor da mensalidade do próximo vencimento. 
 
Fazem parte deste edital todas as cláusulas constantes no contrato de prestação 
de serviço assinado no momento da matrícula, assim como, os projetos 
pedagógicos e regimento interno da Instituição e outros documentos de 
normatização da Instituição. 
 

17) Retorno de aluno a Curso que tenha abandonado ou cancelado: 
a) Não haverá aceite de retorno para curso EAD. 

 
Outras dúvidas, poderão ser tiradas no whatsApp (92) 99251 3820. Caso não seja 
atendido no momento, aguardar que será retornado. 
 

Boa Vista, 13 de janeiro de 2020. 
Instituto Unicless Educacional 

A direção 
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DADOS PARA A CONTRATAÇÃO 
 

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:_____._____._____-____ 
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ANEXO III 
PLANO FINANCEIRO UNICLESS EDUCACIONAL – 2020.1 

CURSOS TÉCNICOS  EAD - ANEXO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
ADITAMENTO EDITAL Nº 002/2020-EAD 

Eu_____________________________________________________ venho por este solicitar o parcelamento 
de meu conforme abaixo. ASSIM, CONCORDO COM AS CLÁUSULAS ABAIXO, QUE SE TORNAM PARTE DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
Cláusula primeira: o valor do curso será parcelado de acordo com o quadro abaixo (ESCOLHA O PLANO E 
ASSINE AO LADO): 
a) Opção 01 – Vagas ofertadas pela Instituição (balcão) sem parcerias de site de mídias e Válidas para todos 
os cursos e todos os horários e Polos: 24 parcelas consecutivas, SENDO (18(dezoito) parcelas referente às 
aulas teóricas e 6(seis) parcelas referentes à de estágio) de R$ 436,00, sendo que se o pagamento for 
efetuado impreterivelmente até o dia 10 de cada mês, o valor passará para R$ R$ 396,00. 

- Neste plano, não está incluso todo o material didático impresso, porém, está incluso o material de uso 
individual em aulas práticas, seguro de vida, duas camisetas, 01 crachá; e para o curso de radiologia, a 
locação do dosimetro e neste plano não há multa de cancelamento. 
- Para matrículas em módulos ou disciplinas isoladas, tendo em vista não ser possível diluir valores em 24 
parcelas, o aluno, apesar de pagar este valor, terá que arcar com os custos de todo o material didático 
impresso, material de uso individual em aulas práticas, seguro de vida, caso seja matrícula para estágio e, 
ainda, para o curso de radiologia a locação do dosimetro. 
 
b) Opção 02 - Válida para o Curso Técnico em Enfermagem com Certificações Intermediárias, em todos os 
horários ofertados e Polos. 

- Neste plano o aluno tem que arcar com os custos de todo o material didático impresso, material de uso 
individual em aulas práticas, seguro de vida, camisetas e 01 crachá. 
Cláusula segunda: este plano financeiro é parte integrante do contrato de prestação de serviço assinado 
pelo aluno no momento da matrícula e o desconto de adimplência tem validade até o dia 10 de cada mês ou 
outro vencimento de mensalidade acertado entre as partes.  
Parágrafo primeiro: a soma total das parcelas integrais configura o valor total do curso, sendo que a decisão 
de parcelar em 28 mensalidades consecutivas é do aluno, podendo ele a vir escolher o pagamento a vista, 
no valor da parcela com desconto mais o valor do estágio ou solicitar o parcelamento em menos tempo no 
Financeiro da Unidade, onde deve ser considerado o valor integral sem desconto como base. 

PERÍODO 
Quant. de 
Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de 

Adimplência por 
pontualidade 

Valor da Parcela 
Com o Bônus de 

Adimplência 
Parte Teórica 18 R$ 436,00 R$ 40,00* R$ 396,00 

Estágio ou PI** 6 R$ 436,00 R$ 40,00* R$ 396,00 

ASSINATURA DO ALUNO 
 

_______________________ 

PERÍODO 
Quant. de 
Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de 

Adimplência por 
pontualidade 

Valor da Parcela 
Com o Bônus de 

Adimplência 

TEÓRICA 22 R$ 130,00 R$ 31,00 R$ 99,00 

ESTÁGIO 06 R$ 200,00 R$ 31,00 R$ 169,00 

ASSINATURA DO ALUNO 
 

___________________ 
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Parágrafo segundo: Este plano não se confunde em hipótese alguma com o Plano Pedagógico, ou seja, as 
parcelas aqui indicadas não acompanharão necessariamente o número de disciplinas ou o cronograma de 
aula, podendo haver períodos ociosos como Férias, Intervalo de Escala de Estágio, Recessos, Intervalo diários 
de disciplina  e outros, previstos no calendário escolar que não possuem força para provocar a interrupção 
do pagamento das parcelas. 
Cláusula terceira: somente é possível cancelar ou trancar a matrícula, cancelando o plano financeiro, até o 
dia 25 de cada mês (DEVENDO SER SOLICITADO VIA APLICATIVO OU PORTAL DO ALUNO CASO CAIA EM 
DOMINGO OU FERIADO) para não gerar débito do mês seguinte. 
Parágrafo primeiro: Para o cancelamento deste contrato, em qualquer tempo, será cobrada a multa fixa de 
R$ 1000,00, referente à quebra de contrato promocional, para aqueles alunos que optarem pela Opção nº 
02, deste plano financeiro. 
Cláusula quarta: Nos meses de dezembro, não haverá o desconto de adimplência para qualquer das opções. 
Cláusula quinta: torna-se parte integrante do contrato de prestação de serviço o edital relativo a essa oferta 
(Publicado no site da Instituição) e seus aditamentos, assim como este plano financeiro. 
Cláusula sexta: para emissão de boletos fora do plano financeiro (segunda via, renegociação e outros) será 
cobrado à taxa de R$ 7,00 por boleto, podendo vir ser atualizado este valor. 
Cláusula sétima: O ALUNO FICA CIENTE QUE PARA A EXECUÇÃO DO ESTÁGIO OU PROJETO INTEGRADOR, 
DEVERÁ ESTAR ADIMPLENTE DURANTE TODA A EXECUÇÃO, POIS A MATRÍCULA É MODULAR (MENSAL). 
Cláusula oitava: caso o aluno reprove em alguma disciplina, o valor da segunda chamada será o valor 
referente ao valor integral sem desconto promocional (opção 01), corrente na data da matrícula na 
disciplina reprovada. 
Cláusula nona: o aluno é ciente que deve realizar o pagamento no financeiro da Instituição em dinheiro ou, 
caso autorizado, em boletos, os quais devem ser pagos em Bancos para que ocorram o perfeito 
reconhecimento do pagamento, quando efetuado em correspondentes ou Lotéricas, a Instituição não se 
responsabiliza pelo reconhecimento do pagamento, devendo o aluno apresentar o comprovante de 
pagamento caso seja necessário para a baixa da mensalidade. 
- Declaro ter lido e aceito o plano financeiro, o edital e o contrato, referente ao curso de Técnico em:  
 

A data deste contrato será a equivalente a do pagamento da primeira mensalidade. 
Sou ciente que no primeiro encontro será assinado o contrato oficial da Instituição e eu 

deverei entregar cópia de toda a documentação solicitada no edital 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura DO ALUNO igual ao Registro Geral. 

 
______________________________________ 

Assinatura DO RESPONSÁVEL/AVALISTA igual ao Registro Geral. 

 
___________________________________________ 

UNICLESS EDUCACIONAL 
 


