Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
Curso:

Escola Senai Theobaldo De Nigris
Rua Bresser, 2315 - Mooca - São Paulo / SP
CEP: 03162-030 - Telefone: (11) 2797-6333

Nº de Matr.:

Nome

RG/RNE

Natural de

Turma:

Data de Emissão

CPF

Data de Nascimento

Nacionalidade

Escolaridade

Sexo

E-mail

Endereço

Bairro

Município / UF

CEP

Telefone Residencial

Tel. Comercial / Recado

Telefone Celular

( )

( )

( )

Etnia

Amarela

Branca

Indígena

Negra

Parda

Não Declarada

Deficiências e Necessidades Educacionais Especiais

Não Possui

Auditiva

Altas Habilidades

Física

Visual

Intelectual

Múltipla

Condutas Típicas (TEA)

Outras Qual?
______________________________________________

Psicossocial

Situação Ocupacional

Autônomo

Empregado sem Carteira

Profissional Liberal

Desempregado

Empregador

Empregado com Carteira

Aposentado

Desempregado em busca do 1º emprego

Forma de Pagamento

Boleto

Cartão de Crédito (___ Matricula/Parcelas)

Valor Total da Prestação De Serviço (Matricula + Curso): R$

À Vista

Cartão de Débito

3 Parcelas

Taxa de Matrícula

Taxa de Matrícula no valor de R$

referente a 10% do valor do curso, cobrada junto às primeiras parcelas.

Parcelas

Nº

Valor

Vencimento

Declaro conhecer e concordar com as disposições do Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI / SP, do Termo de
Uso de Usuário Final, da Política de Propriedade Intelectual do SENAI/SP, da Política de Segurança da Informação do
SENAI/SP, deste Requerimento de Matrícula e Contrato constante no verso deste e solicito que seja autorizada a minha
matrícula no curso abaixo identificado.
São Paulo - SP, _______ de ______________________________ de _____________.

Assinatura do Aluno

Assinatura do Responsável Legal, se Candidato menor de 18 anos
Nome:
CPF:

INFORMAÇÕES DO CURSO
Nome

Dias da semana

Observações

Horários

Início Previsto

Término Previsto

Carga Horária

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
CONTRATANTE (ALUNO):
Nome:
RG nº:
CPF/MF nº:
CONTRATADO (SENAI-SP):
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Departamento Regional de São
Paulo, com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Paulista nº 1313, 3º andar, inscrito no
CNPJ sob o nº 03.774.819/0001-02, neste ato representado pelo Diretor da(o) Escola Senai
Theobaldo De Nigris, localizada(o) na Rua Bresser, 2315 - Mooca - São Paulo / SP,
CNPJ/MF sob o nº 03.774.819/0014-19

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES
I - DO CONTRATADO (SENAI-SP):
a) - Realizar em suas dependências o curso descrito no anverso deste instrumento de
acordo com o Plano de Curso, onde estão especificados: objetivos, conteúdos e carga
horária;
b) - Fornecer a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos conteúdos do
curso, como: local, docente, material didático, equipamentos, softwares etc;
c) - Manter em seus arquivos os registros escolares do aluno; e,
d) - Emitir certificado ao aluno que obtiver aproveitamento suficiente e frequentar, no
mínimo, 75% da carga horária prevista no Plano de Curso.
II - DO CONTRATANTE (ALUNO):
a) - Respeitar o Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP e as normas de
conduta estabelecida pela escola;
b) - Observar as regras de segurança;
c) - Utilizar, de forma correta, os equipamentos de proteção individual e coletiva contra
acidentes;
d) - Utilizar trajes compatíveis com os ambientes de ensino;
e) - Respeitar as orientações dos funcionários, docentes e administrativos;
f ) - Informar à direção da escola se apresentar algum tipo de deficiência física;
g) – Realizar as tarefas, operações e provas de avaliação solicitadas pelo docente do
curso; e,
h) - efetuar os pagamentos nas datas aprazadas no Requerimento de Matrícula, parte
integrante deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS
I – Serviços Contratados: Curso constante do Requerimento de Matrícula. Valor Total da
Prestação de Serviço: R$
sendo, R$
referente à Matrícula e R$
referente a prestação dos serviços.
Parcelas: Conforme campo Forma de Pagamento do Requerimento de Matrícula.
CLÁUSULA TERCEIRA – CANCELAMENTO DO CURSO
I - CANCELAMENTO DO CURSO: A Escola reserva-se o direito de cancelar o curso, caso
não haja número de alunos suficiente para a formação da turma. Nesse caso, será
devolvido integralmente o valor pago ao contratante, mediante depósito em conta
corrente ou estorno na fatura para os pagamentos realizados em cartão de crédito.
II - DESISTÊNCIA DO ALUNO ANTES DO INÍCIO DO CURSO: No caso do aluno, ou
responsável, solicitar o cancelamento da matrícula, formalmente, por meio de
requerimento protocolado na secretaria da Escola, antes do início do curso, será
devolvido 90% do valor da matrícula por ele pago, sendo retidos 10% à titularidade de
despesas administrativas. A devolução será feita por meio de depósito em conta
bancária indicado no requerimento ou estorno na fatura para os pagamentos
realizados em cartão de crédito.
III – DESISTÊNCIA DO ALUNO APÓS O INÍCIO DO CURSO, NÃO TENDO ELE
FREQUENTADO AS AULAS: No caso do aluno, ou responsável, não ter solicitado o
cancelamento da matrícula formalmente, por meio de requerimento protocolado na

secretaria da Escola, antes do início do curso, será devido ao SENAI-SP o valor
correspondente à matrícula, mesmo não tendo ele, frequentado às aulas.
IV – DESISTÊNCIA DO ALUNO APÓS O INÍCIO DO CURSO, TENDO ELE FREQUENTADO
AS AULAS: Poderá ser solicitada pelo aluno, ou responsável, através de comunicado
formal encaminhado à secretaria da escola onde ocorre o curso. Será considerada a data
da desistência, o dia da sua formalização, sendo apurados os valores devidos,
proporcionais, às aulas realizadas até esta data. Se o aluno pagou À MAIOR que o valor
apurado, será devolvida a diferença , por meio de depósito em conta bancária indicada no
requerimento, ou estorno na fatura para os pagamentos realizados em cartão de crédito.
Se o aluno pagou A MENOR que o valor apurado, será devida a diferença. O aluno que
desistir do curso e não formalizar a desistência será considerado como abandono do
curso. Neste caso serão cancelados os boletos a partir do mês subsequente à data do
último dia de frequência. Serão cobrados boletos vencidos e não pagos e o boleto
referente ao mês do ultimo dia de frequência.
V – ESTORNO NA FATURA PARA OS PAGAMENTOS REALIZADOS EM CARTÃO DE
CRÉDITO:No caso de pagamentos realizados em cartão de crédito, o estorno na fatura do
cartão seguirá as normas de cada operadora/banco emissor, podendo ser creditado na
fatura seguinte ou nas subsequentes, de acordo com a data de fechamento da fatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA INADIMPLÊNCIA
I – Os pagamentos deverão ser efetuados de acordo com o parcelamento proposto no
Requerimento da Matrícula.
II – No prazo máximo de até 30 (trinta) dias do vencimento da(s) parcela(s) não paga(s), o
aluno inadimplente será comunicado por meio de carta emitida pela Escola, convidandoo para negociação da dívida.
III – A(s) parcela(s) eventualmente paga(s) com atraso será(ão) atualizada(s)
monetariamente, com base na variação acumulada do IGP-M/FGV, incidindo sobre o
montante corrigido, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como multa
moratória de 2% (dois por cento), calculada sobre o total do débito.
IV – Considerando que o presente instrumento é um título executivo extrajudicial, nos
termos do inciso IlI, do artigo 784 do novo código de processo civil (Lei nº 13.105/15), no
caso de ocorrer atraso no pagamento de qualquer das parcelas previstas no
Requerimento da Matrícula, o CONTRATANTE ficará automaticamente constituído em
mora e a dívida será considerada líquida e certa, de acordo com o art. 394 e seguintes do
Código Civil.
V – Para todos os efeitos legais, fica o CONTRATANTE ciente que em caso de
inadimplência, o SENAl-SP (CONTRATADO) poderá utilizar-se de todos os meios
extrajudiciais e judiciais de cobrança, cabendo ao CONTRATANTE arcar com as despesas
decorrentes dessas medidas, em conformidade com a legislação civil, podendo optar pela
negativação do cadastro do CONTRATANTE junto aos órgãos de proteção ao crédito nos
termos do artigo 43 § 2° da Lei nº 8.078/90 (Código do Consumidor) e podendo ainda, o
CONTRATADO, levar a protesto, o presente contrato.
VI – Independentemente da adoção das medidas acima, o SENAl-SP (CONTRATADO)
poderá contratar empresa especializada ou advogado para proceder com a cobrança dos
valores devidos, cabendo ao CONTRATANTE arcar com as despesas e honorários
advocatícios decorrentes.
CLÁUSULA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I – APROVEITAMENTO DE ESTUDOS:
Poderá ser solicitado aproveitamento de estudos anteriores realizados em área fim,
mediante preenchimento de requerimento e anexação de documento comprobatório.
A solicitação será analisada por uma comissão de especialistas, cabendo ao Diretor da
unidade escolar decidir pelo deferimento ou indeferimento.
II – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO:

Será emitido certificado de conclusão de curso a todos os alunos que obtiverem
aproveitamento suficiente e registro de frequência mínima, de 75% da carga horária total
do curso;
O prazo para retirada do certificado na secretaria da escola é de 30 (trinta) dias a contar
da data da última aula.
III – O CONTRATADO, desde já, fica autorizado, sem quaisquer ônus para si, ao uso do
NOME, IMAGEM e SOM do CONTRATANTE, visando a divulgação de programas, projetos
e, ainda, a divulgação da eficácia dos conteúdos ou projetos pedagógicos existentes no
CONTRATADO, inclusive a veiculação de matérias publicitárias.
IV – Fica o CONTRATADO expressamente autorizado pelo CONTRATANTE a efetuar a
entrega de toda e qualquer correspondência por e-mail ou pessoalmente, inclusive boleto
de cobrança, aviso de inadimplência, avisos, notificações, etc. Bem como a enviar
mensagem instantânea via celular (torpedo ou SMS) para o mesmo CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA- DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca desta localidade, para dirimir as questões decorrentes do
presente contrato.

São Paulo - SP, _______ de ______________________________ de _____________.

Elcio de Sousa
RG: 15.504.348-1
Diretor

Assinatura do Aluno
Testemunhas
Claudio Roberto Torres
RG: 17.946.259/SP
Secretário

Assinatura do Responsável Legal, se
Candidato menor de 18 anos
Nome Legível:
CPF:
Nome Legível:
RG:
CPF:

