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Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES: 

 

CONTRATANTE:  

Responsável Financeiro pelo aluno.  

 

  

BENEFICIÁRIO(A): 

Aluno(a). 

 

  

HAPPY CODE EDUCAÇÃO S.A., empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.239.298/0001-92, com sede 

social na Avenida Dermival Bernardes Siqueira, nº 1922, Bairro Swiss Park, na Cidade de Campinas, Estado 

de São Paulo, CEP: 13049-252 

As partes têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Ensino de 

Programação de Computador, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas 

no presente. 

 

OBJETO: 

 

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de ensino de 

programação de computador, oferecido pela CONTRATADA ao BENEFICIÁRIO, indicado pelo 

CONTRATANTE, devendo, o BENEFICIÁRIO e o CONTRATANTE observarem o regimento interno da 

CONTRATADA. 

 

CURSO: 

 

Cláusula 2ª. A CONTRATADA prestará os serviços de ensino de programação de computador, 

relativo ao curso denominado Desenvolvimento de Jogos Digitais” e com duração de quatro 

semanas, o qual será ministrado de forma online mediante divulgação de aulas gravadas e ao vivo. 

 

Parágrafo primeiro: A matrícula, ato indispensável que estabelece o vínculo com a CONTRATADA, 

dar-se à: 

a) com o pagamento da primeira parcela do curso; b) com o aceite deste Contrato. 

 

Parágrafo segundo: As aulas ao vivo serão ministradas nos dias 18 de março de 2021 das 19h às 

21h20, 26 de março de 2021 das 19h às 21h20 e no dia 08 de abril das 19h às 21h20. 

 

Parágrafo Terceiro: A fim de que possa receber o certificado ao final do curso, o BENEFICIÁRIO 

deverá realizar entrega de documento avaliativo. 

 

Parágrafo Quarto: O BENEFICIÁRIO terá direito ao uso do Plantão de Tutoria - sem qualquer custo 

adicional. Os horários do Plantão de Tutoria serão informados ao BENEFICIÁRIO por e-mail.  

 

Parágrafo Quinto: Caso as faltas ocorram por motivo médico, com a apresentação de atestado 

médico, o BENEFICIÁRIO não será considerada como falta a sua ausência e lhe será disponibilizado 

as respectivas videoaulas. 

 

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA poderá alterar as datas e horários definidos na Cláusula 2ª acima, 

sem que tais alterações gerem quaisquer direitos ao CONTRATANTE, devendo informar tais 

alterações com antecedência mínima de 7 (sete) dias.  
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Parágrafo Sétimo: Fica dispensado o aviso prévio descrito no Parágrafo Sexto acima em caso de a 

alteração decorrer de inexistência do número de mínimo de 10 (dez) alunos por turma, seja no 

momento de formação das turmas ou no decorrer do ano letivo, ocasião em que o aviso prévio 

poderá ser feito com qualquer prazo de antecedência. 

PRAZO: 

 

Cláusula 3ª. O presente contrato terá início em 18/03/2021 e vigorará até 10/04/2021. 

 

MATRÍCULA E REQUISITOS: 

Cláusula 4ª. O ato da matrícula terá sua confirmação formal, através do preenchimento do 

formulário próprio, fornecido pela CONTRATADA, denominado Requerimento de Matrícula, a qual 

somente será considerada efetivada após o seu deferimento. 

 

PREÇO 

 

Cláusula 5ª. O valor do curso é de R$ 349,90 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) 

que poderá ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, mediante a plataforma PagSeguro, em até 

12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo o vencimento da primeira parcela no ato da 

contratação e as demais de acordo com o parceiro de pagamento.  

 

Parágrafo Primeiro: Caso o CONTRATANTE opte por pagar o Curso de forma parcelada, este declara-

se ciente de que os juros incidentes em razão de tal transação serão de sua exclusiva 

responsabilidade e serão de acordo com a política da plataforma PagSeguro.  

 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE declara-se ciente de que não há restituição do valor 

correspondente ao curso. 

Parágrafo Terceira: Os preços estabelecidos poderão ser alterados no caso de determinações do 

Poder Público que acarretem alterações na receita ou despesa legais na proporção dos reflexos 

acarretados. 

 

PAGAMENTO 

 

Cláusula 6ª. A primeira parcela deverá ser paga no ato da matrícula e as demais seguem as datas de 

acordo com o plano de pagamento especificado acima e através da plataforma PagSeguro. 

 

Cláusula 7ª. A não participação do aluno às atividades de seu curso e a não utilização dos serviços 

colocados à sua disposição, não o exime dos pagamentos do curso.  

 

PENALIDADES 

 

Cláusula 8ª. O atraso no pagamento das parcelas acarretará a multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor da prestação vencida, juros de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária calculada pro 

rata die pela variação positiva do índice  IGP-M (índice Geral de Preços do Mercado), da FGV, até o dia 

da efetivação do pagamento. Caso o IGP-M seja extinto, será adotado o índice que vier a substituí-

lo. 

 

Cláusula 9ª. No caso de inadimplemento, além do previsto na Cláusula 8ª. acima, o CONTRATANTE 

está ciente de que serão aplicadas as penalidades e as medidas cabiveis pela plataforma de 

pagamento da PagSeguro, sendo certo que é responsabilidade da CONTRATANTE consultar os 

termos e condições da referida plataforma.  

 

Cláusula 10ª. Em caso de inadimplência, a CONTRATADA poderá a seu critério, suspender a 

prestação dos serviços e cessar o acesso da CONTRATANTE na plataforma da CONTRATADA,  

independentemente da cobrança do seu crédito. 
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RESCISÃO 

 

Cláusula 11ª. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

 

a) pelo CONTRATANTE, mediante exercicío do direito de arrependimento formulada por escrito em 

requerimento próprio fornecido pela CONTRATADA, o qual deverá ocorrer dentro do prazo de 07 

(sete) dias contados da data de assinatura do presente instrumento e de acordo com o previsto no 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

a.1) Na eventualidade do exercicio do direito de arrependimento acima descrito, o valor 

outrora pago pela contratação do curso será restituído à CONTRATADA, sendo certo que a 

depender da forma de pagamento realizada através da plataforma PagSeguro o tempo de 

restituíção poderá sofrer alterações.  

 

b) pela CONTRATADA, por desligamento do aluno que apresente conduta ou atitude inadequada 

que violem princípios éticos e morais, a critério da CONTRATADA, ou pelo descumprimento deste 

contrato, sendo certo que nessa hipótese não haverá qualquer tipo de restituição de valores, seja 

a que título for.. 

 

BASE DE DADOS 

 

Cláusula 12ª Conforme o Artigo 7º, II e V, da Lei nº 13.709/2018 a CONTRATADA está autorizada a 

tratar os dados pessoais da CONTRATANTE e do BENEFICIÁRIO para fins de cumprimento de 

obrigações legais e contratuais. 

 

a) Conforme o Artigo 14º, Parágrafo Primeiro, da Lei nº 13.709/2018, a CONTRATANTE é quem 

deve consentir para que os dados pessoais do BENEFICIÁRIO sejam tratados pela 

CONTRATADA.  

 

b) A CONTRATADA compromete-se a (i) manter a confidencialidade sobre todos os dados fornecidos 

e titularidade do CONTRATANTE e do BENEFICIÁRIO, e (ii) não compartilhar ou repassar a 

terceiros os dados pessoais a que tiver acesso, exceto aqueles que sejam relacionados à atividade 

e para cumprimento das finalidades dos serviços outrora contratados e da legislação aplicável à 

espécie. 

 

c) Na hipótese de término ou rescisão do presente instrumento, bem como no caso do término 

para finalidade para uso dos dados pessoais, a CONTRATADA compromete-se a manter 

armazenados apenas os dados exigidos em razão das obrigações legais observados seus 

respectivos prazos 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 13ª. A CONTRATANTE declara para os devidos fins e sob as penas da lei que possui capacidade 

civil para realizar a presente contratação e que não pratica quaisquer atos fraudulentos para tanto. 

 

Cláusula 14ª. Para todas as intimações e comunicações é válido o endereço fornecido pelo 

CONTRATANTE, sendo considerados entregues todas as remessas para o referido endereço, salvo 

alterações devidamente comunicadas. 

 

Cláusula 15ª As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia 

deste instrumento contratual, conforme o disposto no artigo 219 do Código Civil, declarando-se, 

neste ato, cientes e de acordo que as assinaturas serão realizadas eletronicamente por meio de 

plataforma digital selecionada pela CONTRATADA, observados os requisitos de autenticidade, 

integridade e confiabilidade.  

 

FORO 

 

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem o foro da 
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da Cidade do domicilio da CONTRATANTE. 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual 

teor. 

 
HAPPY CODE EDUCAÇÃO S.A. 

 


