
Plano Letivo:    (      ) 6 meses              (      ) 12 meses

* Para as matrículas efetuadas na modalidade de 6 meses, os planos de pagamento disponíveis serão à vista 
ou em 6 parcelas. 

* Em caso de escolha de 2 ou mais cursos, consultar condições de parcelamento e descontos.

E-mail:

Órgão Emissor:

Data de Nascimento:

Data da Colação de Grau:

www.educamaisead.com.br



Av. Brigadeiro Luís Antônio , 4899 • Jd. Paulista • 01401-002• São Paulo • SP

a. (   ) Documento de Identidade
b. (   ) Comprovante de CPF
c. (   ) Certidão de Casamento, se for o caso

g. (   ) Comprovante de Residência

d. (   ) 2 fotos recentes 3x4  (colocar nome atrás das fotos)

e. (   ) Diploma do Curso de Graduação
f. (   ) Histórico Escolar

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO (cópias autenticadas)

TERMO DE MATRÍCULA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – MODALIDADE A DISTÂNCIA.

CONTRATADA - FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., empresa de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 08.680.489/0001-00, sediada na Avenida 
Brigadeiro Luis Antônio, 4899, São Paulo – SP – CEP 01401-002;
Faz parte do presente contrato o Termo de Matrícula (anverso), nas condições estabelecidas e quali�cação descrita, onde declaro, como CONTRATANTE, que li e estou de 
acordo conforme segue abaixo:

1 - A CONTRATADA é empresa cuja atividade é a prestação de serviços educacionais. Com base no CONVÊNIO celebrado com a Universidade Candido Mendes, oferece cursos 
de pós-graduação lato sensu, na modalidade a distância, online.

2 – O Contratante terá o prazo mínimo de 6 (seis) a 12 meses para concluir o curso, conforme plano de pagamento e disponibilidade do curso, com avaliação �nal obrigatória 
e presencial, no local indicado pela Contratada, como também a entrega de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, elaborado pela Contratante e de acordo com as regras 
estabelecidas pela Contratada. 

2.1 - As disciplinas serão disponibilizadas conforme o plano de pagamento escolhido. Para os cursos com duração de 06 (seis) meses, serão disponibilizadas 2 (duas) discipli-
nas por mês. Para os cursos com duração de 12 (doze) meses, será disponibilizada 1 (uma) disciplina por mês. 

2.2 – Não estão contempladas no objeto do presente contrato as despesas de translados, hospedagem e alimentação que, porventura, sejam efetivadas pelo Contratante 
por ocasião do desenvolvimento das atividades presenciais obrigatórias.

3 - A inscrição deverá ser feita no Portal www.educamaisead.com.br ou através de agente credenciado.

4 - A Contratante se obriga ao cumprimento do Regimento do Aluno e das normas estabelecidas pela Contratada.

5 - A matrícula será efetivada com a entrega e conferência dos documentos da Contratante, com o comprovante do pagamento da taxa de matrícula.

6 - Os boletos de pagamentos serão encaminhados exclusivamente pelo departamento de cobrança da Frontiere via e-mail. Para as matrículas efetuadas na modalidade de 
6 meses, os planos de pagamentos disponíveis serão à vista ou em seis parcelas.

6.1 – Vencido o prazo de 30 dias da constituição do contratante em mora, a Contratada poderá efetivar, após enviar-lhe a respectiva e comprovada comunicação, no endereço 
constante no prontuário acadêmico, ou endereço eletrônico registrado, a negativação correspondente, no serviço de proteção ao crédito – SPC ou na centralização dos 
serviços dos bancos S.A. – SERASA.

7 - As parcelas terão vencimento todo dia 05 de cada mês, e o atraso no pagamento acarretará multa de 10% (dez) sobre o valor da mensalidade e juros de 2% (dois) ao dia 
sobre o valor das parcelas vencidas.

8 - A parte que inadimplir o presente contrato, seja parcial ou totalmente, e dessa forma der causa à contratação de pro�ssionais especializados para garantir o inadimple-
mento da prestação Contratada, desde já concorda em responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas necessárias do âmbito extrajudicial, conforme previsto no 
artigo 51, inciso XII, da lei n.° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

9 - Havendo desistência, por parte do Contratante, não caberão devoluções de taxa de matrícula e mensalidades já pagas de períodos já cursados.

10 – A rescisão do presente contrato, cancelamento e transferência para outra instituição dar-se-ão em qualquer época do semestre, mediante pedido protocolado, que deve 
ser encaminhado ao endereço e ao e-mail da Contratante, �cando, porém, devido o pagamento das parcelas até a correspondente ao mês em que protocolar o pedido, 
cessando para a Contratada, a partir dessa data, a obrigação da prestação do respectivo serviço educacional.

10.1 – Não será permitido o trancamento de matrícula para alunos dos cursos de Pós-Graduação EAD.

11 – O CONTRATANTE �ca ciente de que não receberá seu certi�cado de conclusão de curso se as obrigações acadêmicas (constantes no Manual do Aluno) e �nanceiras no 
presente contrato não forem cumpridas. O prazo máximo de entrega do Certi�cado de Conclusão do curso é de 180 dias.
Declaro estar de acordo com o Termo de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, �rmado neste ato por mim, na condição de Contratante, e Frontiere 
Tecnologia e Serviços Ltda. na condição de contratada.

_________________________________, _____________de _____________________________de 20_______ .

__________________________________________   
ASSINATURA DO CONTRATANTE

é uma marca da Frontiere Tecnologia e Serviços Ltda


