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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS DO
GUARUJÁ, REALIZADA NO DIA OITO DE OUTUBRO DE 2014.
Às nove horas do dia oito de outubro de dois mil e quatorze, na sala ele reuniões do Centro
Comunitário Cultural, na Av. Dr. Arthur Costa Filho, n° 20, nesta cidade e comarca de Guarujá, Estado
de São Paulo, realizou-se a reunião extraordinária ela Diretoria da Associação Amparo aos Praianos do
Guarujá. Presentes: Prof. Dr. Manoel Fernando Passaes, Presidente, Mestre Marcelo Mendes Passaes,
Vice-Presidente, Cristovão Ribeiro, Superintendente Geral, Prof". Valéria de Freitas, I" Te,soureira, Prof'.
Claudete Davanzo Franco de Oliveira, 2° Tesoureira, Fernando Mendes Passaes, I 0 Secretário, Maria
Auxiliadora de Carvalho, 2" Secretária. Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Prof. Dr. Manoel
Fernando Passaes, que passou a palavra ao 1° Secretário, Mestre Fernando Mendes Passaes, Diretor
Financeiro ela AAPG que apresentou as planilhas de custos para composição das mensalidades do ano de
2015, bem como os Contratos de Prestação de Serviços Educacionais para o Colégio Don Domênieo e
para a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico. Fez, ainda, sobre este assunto as
seguintes considerações:
I - A deJ!nição do valor das mensalidades para o ano de 2015 acontece em meio às eleições (~
presidenciais e uma incerteza no cenário econômico que provocou expressiva alta nos preços. Cito como
exemplo a tarifa de energia que, no mês de setembro, teve um aumento de 33%. A previsão de reajuste
para os combustíveis este. na casa dos 15%. O crescimento do Brasil para o ano em curso está próxima de ~
zero.
2 - As discussões sindicais sobre os reajustes e benefícios para o ano de 2015 estão em curso e
até o momento, não representam um quadro favorável, visto que além do índice solicitado inicialmente
superar a marca de I 0%, há ainda uma gama enorme de benefícios que estão sendo solicitados que, se
aprovados, terão impacto severo nas contas da Instituição.
3 - Em função do exposto acima (itens I e 2) as prevtsoes para o ano de 2015 foram
conservadoras e com o objetivo de resguardar a Instituição sobre alterações econômicas que venham a
exercer grande impacto nas contas futuras. Este quadro gerou também outro problema, não aplicar
índices de correção muito severos para as mensalidades de 2015 o que poderia gerar uma evasão acima
do projetado. Desta forma, os valores Jlnais a serem adotados representam um ponto de equilíbrio que
tem por objetivo resolver os dois problemas, a proteção da Instituição contra as incertezas econômicas e
manter a evasão dentro dos índices normais para a educação privada sem que o novo valor das
mensalidades provoque um incremento neste índice.

4- Seguindo orientação da Covac Associados, escritório de advocacia especializado na área de
educação, foram incluídas algumas cláusulas nos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais para
proteção da Instituição. São cláusulas que tratam de temas atuais, como "buling", portadores de
necessidades especiais e internet (este ainda sem legislação especítlca).
As planilhas que originaram o valor das mensalidades estào nos anexos I e 11 e os Contratos de
Prestação de Serviços Educacionais estão nos anexos Ill e IV.
Seguem abaixo os quadros resumos para as mensalidades do ano de 2015 para o Colégio Don
Domênieo e para a Faculdade de Educação, Ciências Don Domênico.
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a) Mensalidades 2015 para o Colégio Don Domênico:

Até o dia 6

R$ 270,00

R$ 469,31

R$ 552,98

R$ 636,65

R$ 4.089,92

R$ 250,00

R$ 330,12

R$ 379,45

R$ 428,77

R$ 2.822,65
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Colocado em discussão e votação as planilhas de custos e os valores para as mensalidades do
Colégio Don Domênico e Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico, foram aprovados
por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente franqueou a palavra, como ninguém dela quis fazer uso e
não havendo nada mais a deliberar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e
trinta minutos. Lida e achada conforme, vai por todos assinada.

Guarujá, 8 de outubro de 20 14.

Mestre MARCE

(~=~=:~~;..;.'/,#: . . . ~
Bel. CRISTOVÃO RIBEIRO
SUPERINTENDENTE GERAL
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ANEXO- I
CONTRATO DI<: PRI<:STACÃO !>I<: SI<:RVICOS I<:DUÇACIONAIS- ANO LI<:TIVO 2015

COLEGIO DON DOMENICO

CEP

/"'\

illJit~ii~~~~i'~2~~~~!e instrumento contrata os serviços educacionais do Colégio "Don Domênico",
[~

Associação Amparo aos Praianos do Guarujá, nos termos da legislação em vigor e
as cláusulas seguintes, comprometendo-se reciprocamente a cumpri-las enquanto
as relações juspedagógicas.
do presente contrato é a prestação de serviços educacionais, no ano letivo de dois

[~f~~f~~~~1~~~~~:~(:2JO 15),
!~

a serem ministrados em conformidade com o previsto na legislação, no
do estabelecimento de ensino e em seu planejamento pedagógico.
tem ciência de que o estabelecimento é mantido por uma entidade particular e
.t.)il1cí.onamenlto se faz dentro dos critérios definidos nos artigos 206 e 209 da Constituição
J;;;;t5'"~1AJ,da Lei n° 9.394/96 e da Lei 9.870/99.
,.l}~~risino será ministrado dentro das normas da educação nacional, tendo o aluno o material
. ~v•vu v v. material destinado a provas e exames, bem como acesso às dependências da
:_ê';:; ••v•Jm:ucm às aulas de sua classe ou turma, laboratórios respectivos, biblioteca, quadras
nos horários de atividades que lhe competem, orientação educacional e informações
rendimento escolar.
amenlto pedagógico para o ano letivo de 2015 prevê:
M\.J. tctuz,~nt.os) dias letivos em um único período (matutino ou vespe1iino).
horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, entendendo-se como tal o período de
minutos destinados ao ensino e atividades correlatas, incluindo provas, testes de
conhecimento, exercícios correlatos;
responsabilidade do estabelecimento de ensino o planejamento e a prestação dos
ensino, no que se refere ao currículo, calendário, fixação de carga horária,
conteúdos, metodologia, sistema de avaliação, designação de professores e salas
~tüJ!1taç2lo didático-pedagógica e educacional, formação de turmas ou classes de alunos,
providências que as atividades docentes exigirem, obedecendo ao seu exclusivo
1
4H 111g:erê:ncia do Contratante.
ciência que é obrigatório zelar pelo bom nome e reputação do estabelecimento
:.aentr·" e fora de âmbito do mesmo, podendo haver a rescisão do contrato de prestação
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'------------·-····-·-···------------------_./
de serviços caso seja constatado o descumprimento por sua parte e/ou seu responsável, quando
menor.
7- Em contrapartida aos serviços educacionais, o aluno ou responsável efetivará o pagamento de
anuidades, divididas em 12 (doze) parcelas mensais, conforme tabela abaixo:
.

Curso
Parcela
Anuidade
-Ed. Infantil- Maternal -I
R$ 425,62
R$ 5.107,49
Ed. Infantil - Maternal - 11 ( N3 )
R$ 425,62
R$ 5.107,49
Ed. Infantil- Pré-Primário- I ( N4)
R$ 496,80
R$ 5.961,63
Ed. Infantil- Pré-Primário- 11 ( N5 )
R$ 531,14
R$ 6.373,73
Ens. Fundamental - I ( 1o ao 5° ano)
R$ 553,53
R$ 6.642,40
Ens. Fundamental- li (6° ao 9° ano)
R$ 584,21
R$ 7.010,54
Ens. Médio
R$ 591,89
R$ 7.102,65
As mensahdades deverão ser pagas em qualquer agêncw bancána até o vencimento; depois,
apenas nas agências do banco emitente.
7.1- O Colégio Don Domênico não cobra taxa de matrícula. A anuidade é dividida em 12 (doze)
parcelas (plano de pagamento único).
7.2- Os vencimentos das mensalidades (valor nominal sem desconto por pontualidade) e datas

.

.

7.3- O aluno é considerado matriculado quando atendidas todas as condições abaixo
indicadas:
a- Confirmação da condição de adimplência do ano anterior.
b- Confirmação do pagamento da parcela 1 (mensalidade de janeiro).
c- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente preenchido, assinado e
protocolado na Secretaria do Colégio.
Estou ciente das condições previstas no item 7.3
Responsável
Assinatura

7.4- O valor fixado para os serviços educacionais não sofrerá reajustes durante o ano letivo,
exceto se houver mudança na legislação econômica e de salários que importe em alterações
substanciais nos custos incorridos.
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ou acréscimos nas mensalidades serão concedidos conforme indicado na

Curso

o dia 31

!2 parcelas

(b)

Mens. c/ desc. +
Apostila
(a+ b)

R$ 331,94

R$ 378,78

R$ 425,62

R$ 331,93

R$ 378,78

R$ 425,62

R$ 27,90

R$ 359,83

R$ 343,23

R$ 420,02

R$ 496,80

R$ 47,60

R$ 390,S3

R$ 372,30

R$ 451,72

R$531,14

R$ 47,60

R$ 419,90

R$ 437,56

R$ 495,55

R$ 553,53

R$ 61,40

R$ 498,96

R$ 458,79

R$ 521,50

R$ 87,20

R$ 545,99

R$ 331,94

R$ 595,97

· ,, ,,. O responsável legal pelo aluno é o responsável pelo pagamento das parcelas referentes às
•:'fil~rlsalid:ld<)S na rede bancária, e, sendo assim, é também o responsável pelas informações
:fir/~§jadas ao agente financeiro sobre descontos e/ou acréscimos .
•~W~litàdN;~·~o caso de pagamentos realizados com valores inferiores ao devido, as diferenças serão
::
ao final do ano letivo, sendo que o pagamento destas diferenças representa condição
spensá.vel para a comprovação de adimplência.
No caso de pagamentos realizados com valores superiores ao devido, as diferenças serão
il.Jl(lhsad:ls na primeira parcela do próximo ano letivo ou utilizadas para compensar dívidas
)rerltes a parcelas não pagas durante o ano.
caso de pagamentos realizados por alunos concluintes com valores superiores ao
hl0j(}i{s~~~}go, as diferenças serão restituídas ao tina! do ano, desde que não haja parcelas não pagas, e,
•nJ (las•o. as diferenças serão utilizadas na compensação das dívidas.
atraso superior a 30 (trinta) dias dará direito ao estabelecimento contratado a iniciar
administrativo e/ou judicial, aplicando pena adicional de 10% (dez por cento), juros
"'·"''"'la Selic) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.
JC!I ,·~i','./ci~H' ' cobrança administrativa e/ou judicial será feita pelo estabelecimento através do seu
Jurídico, ou por empresa por este indicada, contudo sem afetar o direito do aluno
tequerttar as aulas e gozar dos demais direitos previstos no presente contrato.
ciência neste ato o contratante que em caso de inadimplência das parcelas ou qualquer
de pagamento decorrente deste contrato por 30 (trinta) dias ou mais, será este fato
.ll:licaclo ao cadastro do consumidor legalmente existente para registro nos termos do artigo
u:agratc 2o da lei 8.078 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
às dependências do Colégio pelos alunos, bem como a saída, devem ser feitos,
lt(\J·iarnetlte pelas catracas eletrônicas e com a utilização do cartão de acesso.
de acesso é de uso pessoal, sendo vedada a utilização do mesmo por outra pessoa.
é passível de advertência.
contro 1P nas catracas é realizado na entrada e na saída.
cartão é gratuito e em caso de extravio a 2" via deve ser solicitada pessoalmente
do Colégio, com o custo de R$ 15,00.
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8.5- A tolerância para que os alunos permaneçam nas dependências do Colégio após o término
das aulas é de 40 minutos. Para cada vez que este prazo for extrapolado serão cobrados R$
10,00. Este valor será aglutinado ao valor da mensalidade, gerando um boleto único.
9- No valor das mensalidades não estão inclusos serviços como: transporte, dependência,
segunda chamada de provas, recuperação paralela, os serviços especiais de progressão parcial,
segunda via de documentos, material de uso facultativo do aluno, impressão de contrato e
boletos (disponibilizados através do portal do Colégio), uniforme, alimentação, semi-internato,
apostilas do Sistema Didático Ser ou outras que vierem a ser adotadas, as quais devem ser
adquiridas anualmente, obrigatoriamente. É vedado o uso de cópias ou apostilas de anos
anteriores.
9.1- O(a) contratante concorda com os valores das apostilas, conforme tabela do item 7.5, que
serão aglutinados aos valores das mensalidades, gerando um único boleto bancário.
9.2 - Em caso de transferência durante o semestre (I o ou 2°) o valor semestral das apostilas é
devido, exceto para o Maternal I onde as apostilas são anuais e, neste caso o pagamento deve ser
integral.
9.3 -As apostilas são solicitadas semestralmente apenas aos alunos adimplentes.
9.4 - O anexo I, parte integrante deste contrato, indica as taxas para os serviços não inclusos na
anuidade.
9.5 - Os dados divulgados no portal (notas, faltas e situação financeira) são informativos. As
informações oficiais são as contidas no diário do professor e no controle financeiro da
Instituição.
10- A aparição do aluno em qualquer evento ou festividade, em possíveis gravações ou
filmagens que ocorram durante o período letivo não lhe dá direito a qualquer pagamento ou
indenização, ficando, portanto, autorizada a exibição de qualquer material na imprensa falada,
escrita ou televisiva.
11- O presente contrato poderá ser rescindido pelo aluno, através do seu representante legal, a
qualquer tempo, sendo o mesmo responsável pelo pagamento dos trinta dias subsequentes à
formalização de seu pedido. Poderá também rescindi-lo sem essa obrigação, no prazo de dez
dias contados de sua assinatura, tendo direito à restituição de 70% do valor pago.
12- O contratado poderá rescindir o presente na hipótese prevista no item 6, bem como pela
prática de atos de indisciplina ou outros previstos no Regimento Escolar, sendo devidas as
mensalidades até a data do efetivo desligamento do aluno.
13- O cancelamento da matrícula e a transferência do aluno serão feitos através de requerimento,
por escrito, do aluno e/ou seu responsável, estando ciente de que o documento hábil para
continuidade de estudos em outro estabelecimento será entregue no prazo máximo de trinta dias;
fica convencionado que tal procedimento importa automaticamente na rescisão do contrato de
prestação de serviços educacionais na forma do item anterior.
14- O contratado tem direito de indeferir o pedido de matrícula, por ordem administrativa,
pedagógica ou de cadastro, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente
pedido, dando as razões, por escrito, ao aluno e/ou responsável.
15- A opção pelo período (manhã ou tarde) não implica em obrigação da contratada em oferecer
classes conforme indicado pelo contratante. A formação da classe depende de, no mínimo, 25 /;.:· .
alunos pagantes, devidamente matriculados.
,.. ·····
16- Em caso de "buling" (vertical ou horizontal) deve o responsável legal reportar o ocorrido via
requerimento oficial da Instituição.
17- É de total responsabilidade do responsável pelo aluno de informar ao Colégio sobre qualquer
tipo de deficiência.
O aluno é portador de deficiência: SIM ( ) NÃO ( )

.1 .
U(.

(

Assinatura do Responsável
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responsável ou aluno, se maior de idade, tem ciência elo Regimento Escolar do
<éei$Íetbelec:im1ento ele ensino, estando o mesmo à disposição na biblioteca do Colégio,
gd(i1f'ro 1netenclo·s~ a cumpri-lo integralmente.
responsável tem ciência de que o aluno deverá comparecer devidamente uniformizado
..······n:ora todas as atividades e, em qualqt!er horário, no Colégio.
A Instituição envia avisos e comunicados via SMS para os celulares cadastrados. Há a
·.·······riece:3s1,jacle de autorização específica para a ativação deste serviço.

Assinatura do Responsável
2~1--·(..!·uaJ.quer

alteração nos dados cadastrais elo aluno, contidos neste contrato, no decorrer do
deve ser informada à Secretaria do Colégio para que proceda à atualização. O Colégio não
por qualquer inconveniente que venha a ocorrer em caso de o aluno ou seu
hJ$pon:;ável não receber aviso e/ou comunicado em decorrência ele cadastro desatualizado.
presente contrato tem seus efeitos iniciados no ato da assinatura das partes e encerra-se a
e um) de dezembro ele dois mil e quinze (20 15), gerando seus efeitos até a conclusão
educacionais e recebimento de sua contraprestação, não caracterizando direito de
elas partes à nova matrícula no período seguinte.
i~I)ec;laJra o responsável, neste momento, que está ciente de todo o conteúdo deste contrato.
eleito o foro desta comarca de Guarujá, -SP- para dirimir qualquer ação fundada no

'··~~g~~~:;::~c~~ontrato.
contrato é feito em duas vias, ele igual teor e forma, sendo assinado neste ato, pelo

· •••

seu responsável e no prazo máximo de trinta dias pelo estabelecimento ele ensino,
·••:•••••• <qg;i#clo então gerarão os efeitos plenos, com o deferimento da matrícula e devolução de uma das
·····,·:)DiJ25~ primeiro signatário.

"v

··/)

. . •. / /? ./
((:=5~~:;. ;--~-:tt{j::< \
-----~-·········

'

/

)

//

;-;;;::-;:-;;-;;~-;--:---;--;-

Cristóvão Ribeiro-- RG/SP 17.530.619 (Testeníunhal__
'I

-- RG/SP 28.208.394· 7 (Testemunha)
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Anexo I
Serviço

Valor

.....

Histórico Escolar Parcial

,

_.

R$ 30,00

..

Obs.

_ .. - ..--

-----~

..

Histórico Escolar Final- 2• via

R$ 30,00

A 1• via é gratu ita

Prova Substitutiva

R$ 20,00

Valor por prov a

..

Declarações

---·-

'

..

..

R$ 15,00

Cartão Eletrônico- 2• via

R$15,00

Boletim - 2• via

R$ 5,00

Boleto Bancário- 2• via

R$ 5,00

..

.·/
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ANEXO-li
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUC~CIONAIS- 2015 -I" SEMESTRE

F

DON DOMENICO

financeiro:

CPF n"

Bairro

Semestre

presente instrumento contrata os serviços educacionais da Faculdade de Educação, Ciências
Don Domênico mantida pela Associação Amparo aos Praianos do Guarujá, nos termos
"'~·"'"l'''u em vigor e conforme as cláusulas seguintes, comprometendo-se reciprocamente a
enquanto existirem as relações jus pedagógicas.
O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços educacionais, no primeiro semestre
de dois mil e quinze, a serem ministrados em conformidade com o previsto na legislação,
do estabelecimento de ensino e em seu planejamento pedagógico.
contratante tem ciência de que o estabelecimento é mantido por uma entidade particular e
funcionamento se faz dentro dos critérios definidos nos artigos 206 e 209 da Constituição
da Lei n° 9.394/96 e da Lei 9.870/99.
ensino será ministrado dentro das normas da educação nacional, tendo o aluno o material('
coletivo, material destinado a provas e exames, bem como acesso às dependências da,
;;;(c;e:$c<)la e frequência às aulas de sua classe ou turma, laboratórios respectivos, biblioteca, quadras ·
11-.•,l:j< [c.:lé esporte nos horários de atividades que lhe compete, orientação educacional e informações
/:Gj1;•t(,i!:Cerca de rendimento escolar.
,
._o:;;;,>;J[Jk i
pedagógico para o primeiro semestre do ano de 2015 prevê:
;{_~
00 (cem) dias letivos em um único período.
i '~··;;•J~tfviidC;da;r~~ga horária mí~ima. de 320 (trezentas e vinte) ?o:as/aula, desti~adas ao ensi~o. _e_ .
, _· .
o·
correlatas, mel um do provas, testes de afençao de conhecimento, exercJcJos ~ :

'-i"

1

Conforme disposição do art. 5°, § 5°, da Lei n°. I 0.86112004, o Enade constitui-se
curricular obrigatório. O estudante que não comparecer ao Exame estará em
IJ.í.aÇão irregular junto ao Enade e, portanto, impedido de colar grau.
inteira responsabilidade do estabelecimento de ensino o planejamento e a prestação dos
de ensino, no que se refere ao currículo (pode soll'er alterações no decorrer do curso),
"''''Jai'IO, fixação de carga horária, distribuição de conteúdos, metodologia, sistema de
designação de professores e salas de aula, orientação didático-pedagógica e
f9SLCÍ<ln<LL formação de turmas ou classes de alunos, além de outras providências que as
docentes exigirem, obedecendo ao seu exclusivo critério, sem ingerência do
~trat:inte.

cursos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico serão oferecidos
abaixo indicados:

l\\0_ ·
~l" _,
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Administração, Logística, Segurança no
Trabalho, Gestão RH, Geografia, História, Av. Arthur Costa Filho, n° 20, Vila Maia
Letras e Turismo
··Alameda das Margaridas, n° 2, Jardim Primavera
Pedagogia
Av. Arthur Costa Filho, n° 20, Vila Maia
..
6- O aluno tem crencra que e ob,ngatono zelar pelo bom nome e reputação do estabeleCimento
de ensino, dentro e fora do âmbito do mesmo, inclusive nas redes sociais, podendo haver a
rescisão do contrato de prestação de serviços caso seja constatado o descumprimento por sua
parte e/ou seu responsável, quando menor.
7- Em contrapartida aos serviços educacionais, o aluno ou responsável efetivará o pagamento de
uma semestralidade no valor de R$ 4.089,92 (quatro mil, oitenta e nove reais e noventa e dois
centavos) para os cursos de Administração, Logística, Segurança no Trabalho, Gestão de RH e
Ciências Contábeis e uma semestralidade de R$ 2.822,65 (dois mil, oitocentos e vinte e dois
reais e sessenta e cinco centavos) para os cursos de Geografia, História, Letras e Pedagogia. As
mensalidades deverão ser pagas em qualquer agência bancária até o vencimento; depois, apenas
nas agências do banco emitente.
7.1- A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico não cobra taxa de matrícula. A
semestralidade é dividida em 7 (sete) parcelas (plano de pagamento único).
f-c··~~-~~-

>A

.

•..

l

I
I

'

Cursos

Administração/Logística/Segurança no Trabalho/ Gestão de
RH/Ciências Contábeis
Pedagogia I História I Letras I Geografia

I

Plano Unico
Semestralidade
Parcela 1
Parcelas 2 a 7

R$ 4.089,92
R$ 270,00
R$ 636,65

Semestralidade
Parcela I
Parcelas 2 a 7

R$ 2.822,65
R$ 250,00
R$ 428,77

-

7.2- Os vencrmentos das mensalidades sao conforme tabela abmxo.

7.3- O aluno é considerado matriculado quando atendidas todas as condições abaixo
indicadas:
a- Confirmação da condição de adimplência do semestre anterior.
b- Confirmação do pagamento das parcelas 1 e 2.
c- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente preenchido, assinado e
protocolado na Secretaria da FECLE.
Estou ciente das condições previstas no item 7.3
Aluno I Responsável
Assinatura

t
(1
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4c 0 valor fixado para os serviços educacionais não sofrerá reajustes durante o semestre letivo,
7
1ceto se houver mudança na legislação econômica e de salários que importe em alterações
ea .
.
"d

~;g!:tbsci~~:~~~t~~s~~~ ~~~~~~i~~~

nas mensalidades serão concedidos conforme indicado na

{apela abaixo:

Curso
19/12/2014

Até o dia 6

Do dia 7 até o
dia 15

Do dia 16 até
o dia 31

R$ 270,00

R$ 469,31

R$ 552,98

R$ 636,65

R$ 250,00

R$ 330,12

R$ 379,45

R$ 428,77

o último dia do mês de vencimento serão cobrados 2% de multa mais juros de taxa Se li c.
c:Lvo,Jtwnominal das mensalidades, sem desconto por pontualidade, para o ano letivo de 2015.

:c!•91 ,v aluno é o responsável pelo pagamento das parcelas referentes às mensalidades na rede
e, sendo assim, é também o responsável pelas informações prestadas ao agente
sobre descontos e/ou acréscimos.
caso de pagamentos realizados com valores inferiores ao devido, as diferenças serão
ao final do semestre, sendo que o pagamento destas diferenças representa condição
tspem:áv,el para a comprovação de adimplência.
caso de pagamentos realizados com valores superiores ao devido, as diferenças serão
' j;};is;\fir, i}p,eh~:ad.as na primeira parcela do próximo semestre ou utilizadas para compensar dívidas
:1
>(~J:éntes a parcelas não pagas durante o semestre.
caso de pagamentos realizados por alunos concluintes com valores superiores ao
diferenças serão restituídas ao final do semestre, desde que não haja parcelas não
'·"· '"• •.,~o,.ç caso, as diferenças serão utilizadas na compensação das dívidas.
atraso superior a 30 (trinta) dias dará direito ao estabelecimento contratado a iniciar
administrativo e/ou judicial, aplicando pena adicional de I 0% (dez por cento), juros
Selic) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito;
cobrança administrativa e/ou judicial será feita pelo estabelecimento através do seu
l'l~Jmento Jurídico, ou por empresa por este indicada, contudo sem afetar o direito do aluno
gtumtlrr as aulas e gozar dos demais direitos previstos no presente contrato.
ciência neste ato o contratante que em caso de inadimplência das parcelas ou qualquer
de pagamento decorrente deste contrato por 90 (noventa) dias ou mais, será este fato
ao cadastro do consumidor legalmente existente para registro nos termos do artigo
2o da lei 8.078 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
8le:nc1ta neste ato o contratante que a semestralidade para os serviços educacionais não
disciplinas optativas, transporte, dependência, segunda chamada de provas,
de escolaridade, histórico escolar parcial, segunda via do histórico escolar final,
uso facultativo do aluno, uniforme, alimentação, diploma em material especial,
contrato e boletos (disponibilizados através do po1ial da FECLE) ou qualquer
não descrito no item 3 (três) deste contrato. O anexo I, parte integrante deste
as taxas para os serviços não inclusos na semestralidade.
!IH:;;:.,.;;,
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8.1- As provas substitutivas são realizadas em conformidade com o calendário escolar, podendo,
inclusive, ser realizadas aos sábados.
8.2- Tem ciência neste ato o contratante que em caso de dependência deve ser observado o
Regimento da Faculdade e o Regulamento para Dependência.
8.2.1- O valor semestral a ser cobrado por dependência corresponde a 5% do valor da
semestralidade vigente (valor sem desconto) para disciplinas com carga horária até 40ha
(quarenta horas/aula) e 10% para disciplinas com carga horária entre 40ha (quarenta horas/aula)
e 80ha (oitenta horas/aula).
8.2.2- O valor semestral por dependência pode ser parcelado pela Instituição, sendo certo que as
parcelas podem ser aglutinadas ao valor da mensalidade, gerando mensalmente um único boleto
bancário.
8.2.3- As dependências devem ser cumpridas de forma presencial, salvo os casos previstos no
Regulamento para Dependência.
8.2.4- Em função de dependência o tempo de integralização do curso pode sofrer acréscimo.
8.3- O valor a ser cobrado por disciplina optativa corresponde a 5% do valor nominal da
mensalidade vigente (valor sem desconto), para disciplinas com carga horária até 40ha (quarenta
horas/aula) e 10% para disciplinas com carga horária entre 40ha (quarenta horas/aula) e 80ha
(oitenta horas/aula) e que poderá ser aglutinado ao valor da mensalidade, gerando mensalmente
um único boleto bancário.
8.3.1- A Instituição pode, a seu critério, oferecer disciplinas optativas sem ônus para o
contratante, não gerando nenhum tipo de direito para os próximos semestres, quando as mesmas
disciplinas optativas poderão ser cobradas.
8.4- Os dados divulgados no portal (notas, faltas e situação financeira) são informativos. As
informações oficiais são as contidas no diário do professor e no controle financeiro da
Instituição.
9- A aparição do aluno em qualquer evento ou festividade, em possíveis gravações ou filmagens
que ocorram durante o período letivo não lhe dá direito a qualquer pagamento ou indenização,
ficando, portanto, autorizada a exibição de qualquer material na imprensa falada, escrita ou
televisiva.
10- O presente contrato poderá ser rescindido pelo aluno ou seu representante legal, a qualquer
tempo, sendo o mesmo responsável pelo pagamento dos trinta dias subsequentes à formalização
de seu pedido, poderá também rescindi-lo sem essa obrigação, no prazo de dez dias contados de
sua assinatura ou pagamento da parcela 1 (o que ocorrer primeiro), tendo direito à restituição de
70% do valor pago.
11- O contratado poderá rescindir o presente na hipótese prevista no item 6, bem como pela
prática de atos de indisciplina ou outros previstos no Regimento da FECLE, sendo devidas as
mensalidades até a data do efetivo desligamento do aluno.
12- Conforme Portaria no 230 de 9 de março de 2007, a transferência de estudantes de _uma
instituição de ensino superior para outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou
documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o
desempenho do estudante.
13- É concedido trancamento de matrícula para efeito de, interrompidos temporariamente os
estudos, manter ao aluno sua vinculação à Faculdade e seu direito à renovação de matrícula,
obedecidas as condições específicas previstas no Regimento da FECLE. O aluno que ao firial do
semestre não renovar sua matrícula tem prazo de 30 dias contados do término do semestre
anterior para solicitar, formalmente, o trancamento de sua matrícula, sob pena de ser
considerado desistente.
14- O aluno desistente perde seu vínculo com a Instituição e o direito de renovação de matrícula.
ATA-R-OIR·2014·1 0-0808
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que no decorrer do semestre, independente do motivo, resolver interromper seus
deve obrigatoriamente comunicar esta situação à Secretaria, por escrito, em
timbrado da FECLE, solicitando a rescisão contratual, observados os itens I O e li,
0 trancamento, observado o item 13. Em ambos os casos deve, também, ser
0 Regimento da FECLE. Não realizar este procedimento implica na continuidade do
iiÇ!Jri ra,to de Prestação de Serviços Educacionais até o término nele previsto, incidindo ao aluno
1
obrigações nele contidas.
contratado tem direito de indeferir o pedido de matrícula, por ordem administrativa,
t~~~~~é>gH;a ou de cadastro, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente
dando as razões, por escrito, ao aluno e/ou responsável.
;V;~!.ll''f\J•
',,t~~).~.f~rmaçii~ da turma, no caso de alunos ingressantes, depende de, no mínimo, 35 (trinta e
aHllllv> pagantes, devidamente matriculados.
e/ou o responsável tem ciência do Regimento da FECLE, estando o mesmo à
•d:: ··m• )ÇJsiÇã.O na biblioteca da Instituição e no portal da FECLE, comprometendo-se a cumpri-lo
às dependências da Faculdade dar-se-á, obrigatoriamente, pelas catracas

z;;\~~~~j~i·~~~~eira via do cartão do estudante é fornecida gratuitamente. Em caso de extravio ou
:usÔ'iriêlevido que venha a danificar o cartão o aluno deverá solicitar a 2" via junto à secretaria da
:}ik\t<~ít(<iade, mediante o pagamento de R$15,00 (quinze reais).
•?5ê.:'T',om ciência neste ato o contratante que, nas duas primeiras semanas de aula, deve trazer o
rot•"ntP de pagamento da primeira parcela (Plano Único), pois eventualmente os arquivos
que recebemos dos bancos apresentam inconsistências e nestes casos só é possível
o pagamento e confirmar a matrícula com a apresentação do boleto devidamente
'. m!.S(~cr•etari·a da Faculdade. O acesso será liberado pela Secretaria da Faculdade.
? consid.entdo como falta gravíssima quando o aluno contribuir, de qualquer forma, para
não matriculada acesse as dependências da FECLE, ficando sujeito à rescisão

/

f'

?.l,ll!ÇllSO de "buling" (vertical ou horizontal) deve o aluno reportar o ocorrido à FECLE, via
'\fii<:nto oficial da Instituição.
iib.scr·iceío para o PROUNI ou FIES é de total responsabilidade do aluno, assim como é,
total responsabilidade do aluno todas as obrigações provenientes da inscrição.
1 1
1
" ''+" responsabilidade de o aluno informar à FECLE sobre qualquer tipo de deficiência .... -H'rl--..
de deficiência: SIM ( ) NÃO ( )
Assinatura
1

~entific11r a deficiência:

--------------------------

envia avisos e comunicados via SMS para os celulares cadastrados. Há a
ut: autorização específica para a ativação deste serviço.
~" 11 ""Çlto deste serviço para os números de celulares indicados neste contrato.

~~,,

Assinatura

nos dados cadastrais do aluno, contidos neste contrato, no decorrer do
F:rmtorrna<la à Secretaria da FECLE para que proceda à atualização. A FECLE não
qualquer inconveniente que venha a ocorrer em caso de o aluno não receber
'j3l.lll1i,eaclo em decorrência de cadastro desatualizado.
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25- O presente contrato tem seus efeitos iniciados no ato da assinatura das partes e encerra-se a
30 (trinta) de junho de dois mil e quinze, gerando seus efeitos até a conclusão dos serviços
educacionais e recebimento de sua contraprestação, não caracterizando direito de qualquer das
partes à nova matrícula no período seguinte.
26- Declara o aluno, neste momento, que está ciente de todo o conteúdo deste contrato.
27- Fica eleito o foro desta comarca de Guarujá/SP para dirimir qualquer ação fundada no
presente contrato.
O presente contrato é feito em duas vias, de igual teor e forma, sendo assinado neste ato, pelo
aluno e/ou seu responsável e no prazo máximo de trinta dias pelo estabelecimento de ensino,
com o deferimento da matrícula e devolução de uma das vias ao primeiro signatário.

/·-"' 0 .-.
(~~-CC$~-~/

Guarujá, _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ de201_

.

<::::-~Prof. Or. MANOEL FERNANDO PASSAES
ADMINISTRADOR ESCOLAR
RG no 5.141.850 I SP

------c:-:---;--:-:c::--··-;---:-----Aiuno(a) I Responsável
RG n'
./'\

/

\

.

TESTEMUNHAS

.
MARIA T ESA DA SILVA AGUIAR
l / G n°!0.248.431-41SP

SILV ~NE DE GONSACJA DOS SANTOS ( . '
-•' ijZG no 54.09 1.933-0ISP
'
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A I" via é gratuita
R$ 15,00

2 dias úteis

A I" via é gratuita

Quando for
apenas uma prova
substitutiva.
Valor por prova quando
forem requeridas duas
substitutivas
Valor por prova quando
forem requeridas três ou
mais provas

R$ 20,00

R$ 15,00

R$ 12,00

I

Isento

R$ 200,00

R$ 150,00

R$ 200,00

Definido pela
Universidade que
30 dias mais o prazo
definido pela
Universidade que
od
pela
Universidade que

(

30 dias mais o prazo
definido pela
Universidade que

Isento

15 dias úteis (*)

R$ 200,00

20 dias úteis(*)

R$ 150,00

15 dias úteis (*)

R$ 200,00

20 dias úteis (*)

podem ser modificados em função

necessário requerer
unto à Secretaria

Mesmo sendo isento é
necessário requerer

alteração na Legislação para os Cursos de Pós
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ANEXO- III

__ ______

VALOR

R$

2.105,00

2.02 Honorários Auditoria Externa
2.03 Honorários Advocatícios
2.04 Honorários Diversos

R$

405,50
4.612,08

SUB TOTAL

R$'<

..

R$
R$

3 - DESPESAS GF;RAIS

7;\22,58
VALOR

3.01 Aluguéis de !moveis
3.03 Correspondcncias e Fretes

R$

155,27

3.04 Publicações e Editais

R$

550,00

3.05 Jornais c Revistas
3.06 Fotocópias
3.07 Seguros
3.08 Condução, viagens c estada
3.09 Congressos c Conferencias
3. I OEventos c Comemorações
3.11 J\ssistencia Médica e ou Odontológica
3.12 Material de Limpeza e Conservação
3.13 Manutenção e Reparos de Instalações
3.14 Energia Elétrica
3.15 Água e Esgoto
3.16 Telefones c outros meios de Comunicaçilo
3.17 Despesas Legais c taxas diversas
3.18 Registros e Confecção de Diploma
3.19 Financiamentos e Leasing
3.20 Bolsas I Convênios I Descontos
3.21 Outras Despesas a Descriminar

R$
R$

638,56
1.000,00

R$

2.096,65

Sllll TOTAL
4- MATERIAL OWATICO

R$

R$

1.305,02

962,19

R$
R$

1.890,00

R$
R$

1.678,54

R$

2.740,76

R$

8.734,79

R$

2.220,31

R$

2.650,64

R$

2.382,1i}_
2.083,30

R$
R$

79.787,98

R$
R$

349.134,89
486,98

R$

460:.~98,50
VALOR

~~~~~~~-----------------~=---~~~----~
R$
4.0 I Material Didático c ou Técnico
R$
4.02 Material de Expediente
2.079,50
R$
4.03 Material Esportivo
4.04 Material de Laboratorio c Oticina
R$
ATA-R-DIR-2014-10-0B08
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~'mccl<t

R.$

:!l,S$6,69

R$

29;898,53

R$

27;488,~3

R.$

t6.433,~f.

•R$

138.002;54

R$

t39;90M8

R.$

t.t7t.3to;!J

;,· ·

Parcelas 2/7 a 7/7
R$
636,65

Parcelas 2/7 a 717
R$
428,77

.'. J(),()(l

Parcelas 2/7 a 717
R$

469,3 I

'nrc.cl;l i ·

Parcelas 217 a 7/7
330,12

R$
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ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS DO GUARUJÁ
C.N.P.J. I MF: 48.703.227/0001-20
Enticlade Mantenec!ora elo Colégio e Faculclac!e "Don Domenico", Cfeche "Anna Ju!iana Tybor Passaes",
Posto Médico Social e Centro Esportivo "Don Domenico"
Rua Dr. Arthur da Costa Filho, 20- Guarujã/SP- Cep: 11410-080- Tel.: (13) 3308-3000- Fax: (R-3014)

"Obras Sociais Don Domenico"
~--------------------------------------------------------------/
ANEXO -IV

ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS DO GUARUJÁ
C.N P.J I MF: 48 703.227/0001-20
Entidade Mantenedora do Colégio e Faculdade "Don Domenico", Creche "Anna Jutiana Tybor Passaes",
Posto Médico Social e Centro Esportivo "Don Oomenico"
Rua. Dr. Arthur da Costa Filho. 20 ~ Guarujã/SP ·- Cep: 1"14"10-080 ·· Tel.. ('13) 3308··3000- Fax: (R-30'14)

"Obras Sociais Don Domenico"

619.834,34
6.198,34
R$

21:650,66

R$

19.905,56
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