
 



  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU  
  

Por um lado CONTRATADA: ISEED-FAVED inscrito no CNPJ sob o N° 04.470.607/0001-96 situada na Rodovia de Ligação 
da BR 120/259 km 001 Virginopolis-MG CEP 39.730-000 neste ato representada pelo FACULDADES DE MINAS - 
FACUMINAS Inscrito ’no CNPJ, 26.934.799/0001 87, situado na Rua Rio Doce, 50 3° andar; Bairro dos Professores, Coronel 
Fabriciano -MG 35170-112 e por outro lado o ALUNO CONTRATANTE.  

1.O objeto deste CONTRATO é a prestação de serviços educacionais pela CONTRATADA ao CONTRATANTE referente ao 
curso de Pos-Graduação lato sensu, atendendo a Resolução N° 01 do dia 08/06/2007 e (Portaria do MEC N° 1.990 do dia 
20/12/2006,/ Portaria do MEC N° 3.445 do dia 19/11/03 com validade em todo territorio nacional.  

 2.Os cursos de Pos-Graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos 
superiores reconhecidos pelo MEC.  

 3.Ao celebrar o presente contrato o CONTRATANTE submete-se ao Regimento da CONTRATADA, as normas do programa 
de Pos- Graduação lato sensu neste instrumento e no Guia Informativo disponivel no site.  

 4.O aluno declara estar ciente que a CONTRATADA não trabalha com o sistema de video-aula mas sim através de apostilas 
online (gratuitas) disponiveis em PDF no PORTAL DO ALUNO;  caso o aluno  por opção deseje receber  também  as apostilas  
impressas pagara o valor em conformidade com o curso escolhido.   

5.A partir da matricula  o aluno tera disponível em seu  portal  o material necessario para inicio do curso  devendo manter em dia 
os pagamentos das mensalidades contratadas podendo fazé-lo através de boleto bancario.  

6.Se a inscrição for realizada através de parceiro a taxa de matricula do curso deverá ser paga diretamente ao mesmo e fazendoa 
através do site www.facuminas.com.br, respectiva taxa devera ser paga por meio de boleto bancario . ’  

7.Para concluir o curso o aluno devera cumprir os seguintes requisitos obrigatorios: a.) Cumprir a carga horaria de cada curso 
matriculado observando a exigências de cada um  b ) Ter aprovação nas avaliaçoes em todas as disciplinas com nota minima de 
7 (sete) pontos; c.) Ser aprovado no TCC (Trabalho de Conclusão do Curso) com nota minima de 7(sete) pontos; d.) Estar em 
dia com o pagamento das mensalidades contratadas e.) Entregar todas as documentações exigidas (autenticadas em cartorio).  

8. O Certificado do curso de Pós-Graduação sera emitido apos o aluno cumprir todos os re uisitos obrigatorios e sera enviado 
ao mesmo via correio por carta registrada  no prazo maximo de ate 120 dias  '  

9. O aluno podera realizar a mudança do curso para o qual se matriculou devendo comunicar-se com a institução através do email 
secretaria@facuminas.com.br, solicitando as informações necessarias e atendendo as exigências para ta1 procedimento.  

10. Para realização dos cursos ora contratados o aluno devera apresentar no ato da matricula os seguintes documentos 
com evidência do respectivo orgão expedidor: a.) Diploma de Graduaçao com registro do MEC (autenticado)   b.) Historico da 
Graduação com data de colação de grau (autenticado); c.) Certidão de Nascimento ou Casamento (autenticada); d.) CPF, Carteira 
de Identidade (autenticado); e.) 2 Fotos 3x4; f.) Comprovante de endereço;  

11 Em caso de dúvidas o aluno podera se reportar diretamente a FACUMINAS no endereço constante na Rua Rio Doce, 50 3° 
andar Coronel Fabriciano/MG CEP: 35170-112 de segunda a sexta-feira das 08h as 18hs ou ainda através do e-mail:   
secretaria@facuminas.com.br, PORTAL DO ALUNO ou do telefone (31) 3842-3838 / 98683-1779  

12.Durante o curso o aluno devera fazer avaliações de acordo com a metodologia utilizada pelo professor responsavel pelo seu 
curso.  

13.A cada final de semestre o aluno devera renovar sua matricula requisito obrigatorio para continuidade do curso devendo     
inclusive estar em dia com o pagamento das mensalidades; Nao sera realizada a renovação da matricula no semestre subsequente, 
conforme o disposto no Art. 1.092 do Codigo Civil e § 1.° do Art. 6.° da Lei 9.870/99 com a alteração conferida pela Medida 
Provisoria 1.968/11   e posteriores reedições em caso de inadimplência das mensalidades escolares.  

14 Durante a avaliação do TCC caso o professor verificar a evidência de plagio nos trabalhos apresentados o aluno sera 
REPROVADO nesta disciplina. Para concluir o curso o aluno devera rematricular na disciplina de TCC efetuar o pagamento de 
uma taxa no valor de  R$ 300,00 pela disciplina e enviar um novo TCC (artigo ou monografia) para novas correções. Podendo 
respectivo valor ser parcelado em até duas vezes.         

15.A faculdade tem o prazo de até 30 dias úteis para correção de avaliações de TCC.  

16. Para fazer o cancelamento ou trancamento do curso, o aluno deverá estar em dias com os pagamentos das mensalidades 
e pagar uma taxa no valor de R$100,00.  

17. A primeira via do certificado será totalmente gratuita, mas em caso de extravio ou perda pelo próprio aluno, a segunda 
via do documento mediante a pamento da taxa no valor de R$ 400,00 referente as despesas administrativas envio via correios e 
custos operacionais.  

18.O aluno autoriza, desde ja, que a CONTRATADA  faz a uso de sua imagem e som, sem   quaisquer onus, para fins de 
divulgação de programas projetos ou resultados obtidos em avaliações aulas aprovação em concursos publicos bem como para 
divulgação da eficacia do conteudo ou do próprio projeto pedagógico existente em veiculação de matéria  publicitaria.  

19. Havendo necessidade de declaraçao especifica ou envio de originais o aluno devera solicita-la diretamente com a 
Instituiçao através do site ou telefone já qualificado nas clausulas anteriores efetuando o pagamamento da importância de R$ 
80,00 da declaraçao de cursando, R$ 80,00 da declaração de matricula R$ 120,00 da declaração de conclusão de curso historico 
e Ata de conclusão.  

20. O presente instrumento podera ser rescindido por qualquer das partes em face do descumprimento das clausulas 
contratadas  sem prejuizo de eventuais perdas e danos a serem reparados ela parte infratora.   

21. As  partes elegem a comarca de Coronel Fabriciano/MG para esclarecimento de quaisquer dúvidas educacionais 
acadêmicas ou pedagogicas oriundas do presente instrumento. E assim por estarem justos e acordados assinam o presente 
instrumento em condições teor e forma, que tera sua vigência a partir da data de assinatura.  

  
Coronel Fabriciano - MG   de   de                  ___________________________________  
                                                                                                                            (Assinatura do aluno por extenso) 

FACUMINAS – Rua Rio Doce, 50 3° andar, Bairro Professores, Coronel Fabriciano - MG 35170-020  
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