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TERMO DE ADESÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CURSO PREPARATÓRIO – MESTRADO PROFEPT 
 
 

Dos direitos do contratante 
Art. 1º - São direitos do contratante: 
I – Receber os serviços online contratados; 
II – Receber material em PDF; 
III – Reposição de aulas que por alguma razão não aconteça; 
IV – Ter acesso ao material extra, quando disponibilizado; 
V – Ter acesso à certificação, quando for ofertada, e custeada pelo contratante; 
 
Dos deveres do educando 
Art. 2º - São deveres do aluno: 
I – Fazer uso individual do serviço e material contrato, sendo vedado o compartilhamento a 
terceiros do serviço contratado, que é de uso individual e exclusivo do contratante; 
II – Submeter-se às normas deste contrato; 
III – Realizar as avaliações e atividades complementares, quando houver; 
IV – Efetuar o pagamento matrícula do curso contratado; 
V – Efetuar o pagamento da taxa de expedição de certificado, quando houver;  
Parágrafo Único. À luz da legislação, depois de matriculado no curso, e tendo acessado o 
conteúdo virtual, não se admitirá a devolução do valor da matrícula em razão de desistência do 
aluno sob qualquer pretexto. 
 
Dos direitos da UniSaraiva 
Art. 3º - São direitos da UniSaraiva: 
I – Receber os pagamentos das matrículas; 
II – Receber os pagamentos das taxas, em dias, quando houver; 
III – Divulgar e fazer uso da imagem de seus contratantes, em razão de resultados conquistados; 
IV – Sem prejuízos, encerrar curso ao não formar turma ou for insustentável sua continuidade, 
desobrigando-se a estornar valores por serviços já efetivados;  
 
Dos deveres da educadora 
Art. 4º - São deveres da UniSaraiva: 
I – Fornecer o serviço contratado; 
II – Fornecer material impresso, quando incluso explicitamente no valor da matrícula; 
III – Repor aulas que por alguma razão não aconteça; 
IV – Fornecer acesso ao serviço contratado, gerando usuário e senha; 
V – Fornecer acesso à certificação, quando houver, mediante recebimento pelo serviço; 
 
Das disposições finais 
Art. 5º - Qualquer outra questão não expressa neste termo contratual será dirimida consoante 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e/ou aplicação jurisprudencial. 
Art. 6º - Ao efetuar o pagamento referente a este serviço, o contratante expressa a aceitação dos 
termos contratuais estabelecidos neste documento. 
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