
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE DE  

ENSINO À DISTÂNCIA 

 

 

 

                                                              Por meio do presente instrumento particular de um lado o CONTRATANTE, 

devidamente qualificado na Ficha de Requerimento de Matrícula, que passa a fazer parte do presente contrato, e de 

outro lado, como CONTRATADO  O MINISTÉRIO BOAS NOVAS MUNDO, uma associação religiosa com fins não 

econômicos, com sede na Rua Oito de Dezembro, 528 – Parte  -  Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ - CEP- 20.550-200, 

entidade mantenedora do SEMINÁRIO TEOLÓGICO BOAS NOVAS, neste ato e doravante representada pela empresa 

ADPLAN- ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA, operadora do  sistema tecnológico e administrativo do curso 

objeto deste contrato, com sede na Rua Justiniano da Rocha, 411/401 – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o 

número 29.875.440/0001-74, celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA 

MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA, o qual será regido pelas disposições legais aplicáveis, notadamente com 

fundamento nos artigos 206, incisos II e III, e 209 da Constituição Federal e nas disposições das Leis nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, nº 9.870, de 23 de novembro de 1999 e nº 10.046, de 10 de janeiro de 2002, bem como mediante 

cláusulas e condições a seguir especificadas e a cujo cumprimento se obrigam mutuamente: 

 

 1. DO OBJETO 

O objeto deste Contrato é a prestação de serviços educacionais, na modalidade de ensino à distância, referente 

ao Curso Básico Em Teologia, em conformidade com a legislação aplicável, com este Contrato, com Edital de 

Matricula e Grade Curricular do CONTRATADO.  

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:   

a) apresentar, conforme previamente agendado no Planejamento Pedagógico, as aulas virtuais;   

b) promover todas as ações relacionadas  a coordenação administrativa e pedagógica do curso;  

c) cuidar da qualidade e das metodologias de educação à distância;  

d) disponibilizar acesso ao ambiente virtual através de login e senha gerada pelo CONTRATADO, após 

efetivação da matricula, com a confirmação do pagamento realizado em favor do CONTRATADO;   

e) disponibilizar o serviço de tutoria, através de e-mail, painel de mensagem individual, e chat que orientará a 

aprendizagem bem como esclarecerá as dúvidas;   

f) disponibilizar  todas as  informações relacionadas as atividades relacionadas ao curso.   



3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:   

a) utilizar  equipamentos e softwares,  conforme as configurações mínimas indicadas no site do CONTRATADO 

(edital e requerimento de matrícula), com acesso à Internet e possuir um e-mail e telefone para contatos;   

b) responder, ao CONTRATADO, nos prazos estipulados a todas as mensagens recebidas;   

c) não permitir que terceiros utilizem o seu acesso ao curso, valendo-se do seu login e senha, zelando  assim, 

pela confidencialidade dos mesmos; 

d) manter suas informações pessoais atualizadas com informações verídicas; 

e) zelar pela confidencialidade de sua senha e login, de forma a não permitir compartilhamento dos mesmos;   

f) utilizar o material do curso de modo a não reproduzi-lo ilegalmente - Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998;  

g) zelar para que  outras pessoas não utilizem seu acesso ao ambiente do curso; 

h) não utilizar o conteúdo do Curso para fins comerciais; 

i) entregar, no prazo solicitado, cópias dos documentos.  

 

4.  DA GRADE CURRICULAR E CARGA HORÁRIA   

a) As atividades acadêmicas obedecerão ao disposto na legislação vigente como estabelecido na Grade 

Curricular e no Edital de Matricula publicado, relativo ao curso em apreço; 

b) O CONTRATANTE poderá cumprir tarefas acadêmicas na modalidade de atividades complementares 

permitidas pelo MEC e pela legislação vigente; 

c) O CONTRATADO, visando melhor formação do aluno, poderá, a qualquer tempo, sem aviso prévio, fazer 

alterações na Grade Curricular.   

 

5.  DOS VALORES  

a) O CONTRATANTE declara que teve conhecimento prévio das condições financeiras deste contrato que foi 

exposto em local de fácil acesso e visualização (art. 2º da Lei nº  9.870/99), conhecendo-as e aceitando-as 

livremente; 

b) Os valores publicados no Edital de Matrícula são fixados com base nas disciplinas constantes da Grade 

Curricular, cabendo, exclusivamente, à CONTRATADO definir as condições e meios de pagamento;   

c) Poderão ser cobrados à parte, ao CONTRATANTE, os serviços extraordinários efetivamente prestados 

solicitados tais como: taxa de matrícula, segunda chamada de provas e exames, declarações, segunda via de 

histórico escolar, segunda via de documento de conclusão e segunda via de transferência; 

d) Os valores dos procedimentos mencionados no item “C” desta cláusula serão previamente informados ao 

CONTRATANTE;  

e) O valor pactuado poderá ser reajustado quando permitido por lei, bem como para preservar o equilíbrio 

contratual, caso venha ocorrer mudança legislativa ou normativa que altere a equação econômico-financeira 

do presente instrumento; 

f) O não acesso aos conteúdos disponibilizados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, não fará jus a nenhum 

tipo de desconto, devolução ou redução do valor total cobrado;    



a) O CONTRATANTE, poderá dirimir qualquer dúvida relativa ao valor cobrado e as condições de pagamento. 

Para tanto, deverá utilizar, preferencialmente, o atendimento on line.  

 

 6. DO PAGAMENTO  

a) Os pagamentos deverão ser efetuados até a data do vencimento prevista; 

b) O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços educacionais ao CONTRATADO, relativos ao curso 

conforme o preço, as condições e forma de pagamento contido no Edital de Matricula; 

c) Havendo inadimplemento, o CONTRATADO poderá cobrar multa de 2% sobre a parcela devida, juros de mora 

de 1% ao mês ou fração de mês e atualização monetária, e ainda  poderá adotar todas as medidas cabíveis, 

inclusive, inscrever o nome do CONTRATANTE e de seu responsável legal/financeiro em cadastro ou serviços 

destinados à proteção do crédito;  

d) Nos termos da legislação vigente o presente contrato constitui-se título executivo extrajudicial, - art. 585, II, do 

CPC - reconhecendo, o CONTRATANTE, desde já, este título, como líquido, certo e exigível, 

independentemente de prévia notificação;  

e) Os pagamentos feitos só serão considerados efetivamente quitados após a compensação deste, não obstante 

a autenticação do aviso de cobrança;  

f) Ao pagamento efetuado após a data de vencimento será acrescido de multa no percentual de  2% (dois por 

cento) sobre o valor da prestação em atraso, mais correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês; 

g) O CONTRATADO poderá fazer inscrever o nome do CONTRATANTE em bancos de dados cadastrais 

(SPC/DPC/SERASA) ou valer-se de firma especializada, sendo que neste caso o CONTRATANTE 

inadimplente responderá, também, por honorários a esta devidos, em caso de inadimplência. 

 

7. DA MATRÍCULA   

a) A matrícula será feita on-line no site www.boasnovasmundo.org, único e exclusivo meio através do qual 

poderá ser efetivada a matrícula;  

b) O Curso Básico Em Teologia envolve as 20 (vinte) disciplinas estabelecidas na Grade Curricular constante 

do Edital de Matrícula publicado no dia 1º de Março de 2014; 

c) Após efetivada a matricula o aluno terá acesso a área exclusiva para os alunos no site do CONTRATADO, 

onde encontra-se hospedado o STBN - Seminário Teológico Boas Novas, o qual colocará a disposição dos 

alunos matriculados todo material didático necessário para o desenvolvimento do curso, vídeo aulas, acesso a 

Biblioteca Virtual, acompanhamento através de painel, individual, de mensagens entre aluno e tutoria, chat 

durante dias e horário comercial para esclarecer dúvidas junto a secretaria do Seminário e consultas 

agendadas com o professor para eventuais orientações;   

d) O aluno, uma vez matriculado, deverá submeter-se aos critérios de avaliação dos alunos, os quais se 

encontram detalhados no Edital de Matrícula publicado no dia 1º de Março de 2014; 

Ao fazer a matrícula o aluno deve certificar-se de que para usufruir do Curso deve se faz  necessário o uso de um 
computador com acesso à internet, com no mínimo 1 Mb (megabit) de velocidade (assistir as vídeo-aulas),  



a) além disso seu navegador deverá ser capaz de executar arquivos de textos do tipo PDF (formato da Adobe de 

Documentos Portáveis), e arquivos de vídeo do tipo FLV (Adobe Flash Player);  

b) Conforme estabelecido no Edital de Matrícula publicado no dia 1º de Março de 2014, os seguintes prazos 

devem ser observados: 

(1)- o prazo de duração de cada disciplina apresentada em módulo será de no mínimo 30 (trinta) dias a 

contar do primeiro acesso através de login e senha próprios e no máximo 60 (sessenta) dias para 

conclusão de cada módulo de estudo; 

(2)- as provas de avaliação de conhecimentos, com peso de notas distribuídas entre as lições (vídeo aulas) 

de cada módulo/disciplina, será liberada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da realização da 

última avaliação feita e aceita pelo sistema; 

(3)- para trancamento de matricula o prazo é de 30 (trinta) dias após o inicio de estudo da 

disciplina/módulo; 

(4)- para retorno ao curso é de 30 (trinta) dias após o trancamento da mesma,  sem avaliação da 

coordenação pedagógica. Sendo o prazo de retorno ao curso superior a 30 (trinta) dias se fará necessário 

aplicação de prova, online, por parte da coordenação para avaliação e retorno aos estudos; 

(5)- ambas as possibilidades de retorno aos estudos estarão sujeitas a taxas de reabertura de matricula 

sendo reconhecido tal ato como re-matrícula. 

 

8. DA DESISTÊNCIA 

a) O aluno será considerado desistente, quando o mesmo informar a Secretaria do STBN ou se permanecer 

mais de 90 (noventa) dias sem nenhum contato ou acesso à plataforma; 

b) Desta forma o seu acesso à plataforma será cancelado e as matérias cursadas serão suspensas, ficando 

a critério da Coordenação Pedagógica a sua validação para o retorno ao curso.  

9. DESBLOQUEIO e BLOQUEIO DE ACESSO: 

a) Ao aluno será desbloqueado o acesso a área restrita ao aluno depois de efetivada a matricula com a 

identificação do primeiro pagamento;  

b) O bloqueio se dará caso haja o descumprimento de alguma das condições estabelecidas no Edital de 

Matricula e/ou no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

10. DA RESCISÃO   

a) Por iniciativa do CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante requerimento 

escrito junto à secretaria do CONTRATADO, acarretando multa compensatória de 20% do valor 

eventualmente pago;  

b) Para a efetivação da rescisão de que trata esta cláusula, o CONTRATANTE deverá quitar com as 

obrigações financeiras até o mês da rescisão, inclusive; 



a) Por iniciativa do CONTRATADO, o presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso o 

CONTRATANTE e/ou o aluno, descumpra os termos deste contrato e/ou do Edital de Matricula. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) O CONTRATANTE declara que tem conhecimento prévio do Edital de Matrícula publicado no dia 1º de Março 

de 2014 e das instruções específicas, que lhe foram apresentados e que passam a fazer parte integrante do 

presente contrato; 

b) O CONTRATANTE assume a responsabilidade pelas declarações prestadas neste contrato e no ato de 

matrícula, relativas à aptidão legal do aluno para ingresso no Curso; 

c) A CONTRATADO não estará obrigada a promover a continuação do aluno no curso, caso este não tenha 

cumprido, rigorosamente, as condições pedagógicas estabelecidas e as cláusulas do presente contrato;  

d) Assumem as partes o compromisso de comunicar, por escrito e mediante recibo, toda mudança de endereço, 

inclusive o endereço eletrônico, sob pena de serem consideradas válidas as correspondências enviadas aos 

endereços constantes do presente instrumento;  

e) As partes CONTRATANTES atribuem ao presente contrato plena eficácia e força executiva judicial.  

f) Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir as dúvidas que o presente contrato possa suscitar. 

E por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições do presente instrumento, assinam o presente 

contrato, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 
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