
          Termo de Prestação de Serviços Educacionais e Licenciamento 
Temporário da Plataforma Digital 

ATENÇÃO: Antes de contratar o Termo de Prestação de Serviços Educacionais e Licenciamento da Plataforma               
Digital, você deverá ler atentamente os termos e condições de contratação abaixo (“Contrato”) e manifestar seu                
aceite, pelo qual estará expressando ciência a todos os termos e condições aqui estabelecidos e concordando                
integralmente com todas as disposições abaixo. AO CLICAR NO BOTÃO “ACEITO O TERMO DE MATRÍCULA”               
EXISTENTE NESTA PÁGINA DIGITAL, VOCÊ RECONHECE POSSUIR CAPACIDADE JURÍDICA PLENA          
PARA A CELEBRAÇÃO DESTE TERMO, E SE CIVILMENTE INCAPAZ, QUE ESTÁ ASSISTIDO OU             
REPRESENTADO, NOS TERMOS DA LEI, RECONHECENDO AINDA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS           
EDUCACIONAIS E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL, BEM COMO ADERE E ACEITA           
EXPRESSAMENTE, DE FORMA IRRETRATÁVEL E INCONDICIONAL, TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES E            
TODAS AS DEMAIS POLÍTICAS E PRINCÍPIOS QUE REGEM A PRESENTE CONTRATAÇÃO. Caso você não              
concorde com os termos propostos, pedimos que deixe de efetuar a presente contratação.  

DAS PARTES: Este é um contrato entre AGR Ensino de Idiomas, pessoa jurídica de direito privado, endereçada                 
na Rua Pedro Santini, 3496, 3C , 96, Cerrito, na cidade de Santa Maria, inscrita sob o CNPJ 35.872.927/0001-04                   
(doravante denominada “Contratada”) e você, beneficiário e usuário dos Serviços Educacionais e Licenciamento             
da Plataforma Digital (“Aluno”).  
 
I. DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto:  
I.a) A prestação de serviços educacionais relacionado ao curso de língua inglesa da empresa English in                
University denominado "Keep Fluent" que contempla a habilidade de conversação.  
I.b) E o licenciamento de acesso à Plataforma Digital.  
 
II.DA DURAÇÃO: O curso terá duração total de 12 (doze) meses, compostas por aulas online ao vivo semanais de                   
60 (sessenta) minutos cada  e o acesso da plataforma digital. 
  
III. DA FORMAS DE PAGAMENTO: 
a) Valor Total do curso: O valor total do curso é de 12 (doze) parcelas fixas, sem sofrer reajustes, conforme o                     
valor selecionado nesta página digital no ato da contratação da matrícula. Às respectivas parcelas serão               
veiculadas através de cartão de crédito recorrente (que não utiliza todo o limite do cartão, somente o valor da                   
parcela do mês) e/ou boleto bancário. 
b) O acesso à plataforma digital está incluso no valor total do curso. 
c) Em caso de desistência do curso fica estipulado o pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento)                   
do valor remanescente do curso.  
 
IV. DAS AULAS: A empresa English in University compromete-se em ministrar as aulas para a capacitação no                 
idioma inglês, cujas características encontram-se abaixo detalhadas: 
IV.a) As aulas acontecerão de forma 100% (cem por cento) online através de vídeo aulas ao vivo com o auxílio e                     
acesso da plataforma digital. 
IV.b) As aulas referentes ao curso "Keep Fluent", serão ministradas em encontros semanais, com duração de 60                 
(sessenta) minutos cada, através de vídeo aulas online ao vivo, e com o auxílio e acesso da plataforma digital. 
IV.c) A empresa English in University não se responsabiliza por recuperação de aulas perdidas pelo aluno. 
IV.d) A empresa English in University não se responsabiliza pelo não aprendizado do aluno, visto que a                 
dedicação e empenho dependem e variam de cada pessoa e a empresa serve apenas como uma ferramenta                 
de aprendizagem.  
 



V. DAS TURMAS: As turmas serão abertas mediante inscrição de no mínimo 10 (dez) alunos em cada. Caso o                   
horário de aula escolhido no ato da matrícula não tenha o mínimo de 10 (dez) alunos matriculados, o curso poderá                    
ser cancelado e o valor já pago para o aluno será reembolsado . 
 
VI. DA CERTIFICAÇÃO: O aluno receberá o certificado de conclusão do curso após o final mesmo. 
 
VII. DO INADIMPLEMENTO: As parcelas não pagas na data aprazada serão acrescidas de multa contratual de 2,0                 
% (dois por cento) ao mês e juros de mora de 0,033 % ao dia. Após 30 (trinta) dias do vencimento, o não                       
pagamento e a não negociação do débito acarretará na emissão de um boleto com o valor atualizado com o prazo                    
de 3 (três) dias úteis para o pagamento. 
§1ª Caso não ocorra o pagamento, o débito será automaticamente enviado para cobrança via Serasa, sujeito a                 
posterior cobrança judicial. 
§2º O não pagamento de 30 dias consecutivos do curso acarreta na suspensão automática dos serviços (acesso                 
às videoaulas ao vivo e plataforma digital),  não exonerando o contratante do pagamento das parcelas em aberto. 
 
VIII. DA RESCISÃO CONTRATUAL: Em caso de desistência, o (a) aluno (a) deverá entrar em contato com o                  
Suporte de Relacionamento por meio do canal oficial de comunicação (WhatsApp) para requisitar o pedido de                
Rescisão Contratual. 
§1º O aluno poderá rescindir o contrato do curso sem custo da multa contratual, valor esse que consta na cláusula                    
X, caput §5º em até 7 (sete) dias após a efetivação da matrícula. Após esse período a multa contratual é cobrada                     
normalmente.  
§2º A rescisão contratual será feita por meio do preenchimento de um formulário padrão enviado online pelo                 
Suporte de Relacionamento para o (a) aluno (a). 
§3º Somente será aceita a solicitação quando não existirem parcelas vencidas e desde que seja efetuado o                 
pagamento integral da parcela equivalente ao mês em que ocorra a solicitação de rescisão. 
§4º Após o término das aulas, em qualquer um dos módulos, não há possibilidade de efetuar a rescisão contratual                   
por parte do(a) aluno(a). 
§5º. Após o início das aulas, o rompimento deste contrato acarretará uma multa contratual equivalente a                
10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato. 
§6º Caso o cancelamento do contrato ocorra antes do início da 1° (primeira) aula e após 7 (sete) dias da efetivação                     
da matrícula o (a) aluno (a) será reembolsado (a) com 90% (noventa por cento) do valor já pago pelo mesmo (a). 
§7º A não participação das aulas pelo aluno matriculado não acarreta rescisão automática do contrato, não o                 
eximindo da obrigação de pagar as parcelas em aberto, antes da formalização da desistência contratual por meio                 
do procedimento disposto na cláusula X, caput §5º, do presente contrato. 

 
IX- VIGÊNCIA: 
A vigência do presente contrato será pelo período de curso acordado entre as partes, o qual compreende na                  
cláusula II. 
Este contrato é vinculado somente aos contratantes e é intransferível. 
Caso o aluno matriculado na instituição de ensino, se desvincule dessa (por conclusão do curso vinculante ou por                  
trancamento do mesmo), será assegurado o direito de concluir o curso de inglês em andamento. 

 
X- DO FORO: 
O presente Contrato é regido pela Legislação da República Federativa do Brasil e as Partes, de comum acordo,                  
elegem o foro da comarca da cidade de Santa Maria/RS, para a resolução de eventuais litígios que se refiram a                    
direitos ou a obrigações decorrentes deste contrato. O presente contrato encontra-se disponível no site pelo qual                
os serviços foram contratados, em sua íntegra, ao Aluno no momento da contratação, podendo ainda ser                
registrado perante ao Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Santa Maria, RS.  
 
 

 


