
 

ABEPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

CONTRATO DE ADESÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CURSO LIVRE DE CAPACITAÇÃO: 

 PSICANÁLISE APLICADA À PESSOA IDOSA 

 

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito privado, associação civil com estatuto 

registrado no 1.º RTD sob o n.º 677286, com sede na Rua Professor Mário de Castro, 

nº 444, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51030-260, neste ato representado por seu Diretor 

Presidente, Prof. Dr. Reginaldo Rufino, nos termos estatutários. 

 

DA ADESÃO AO CONTRATO 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Ao realizar sua matrícula no curso livre de capacitação: a psicanálise aplicada à pessoa 

idosa, ministrado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, doravante denominada simplesmente ABEPE, por meio do 

preenchimento e da assinatura deste documento, o(a) aluno, doravante 

denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, aqui identificado(a) e qualificado(a), 

ADERE ao presente contrato, aceitando todos os seus termos e condições. 

Parágrafo Único – A prestação dos serviços objeto do presente contrato está 

condicionada ao pagamento da matrícula e das mensalidades, bem como à 

confirmação da formação de turma pela CONTRATANTE, através da secretaria da 

ABEPE, por correio eletrônico, WhatsApp e/ou o sítio da CONTRATADA. 

 

 

 



DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais, pelo 

CONTRATADO, aos CONTRATANTES matriculados no Curso Livre de Capacitação: A 

Psicanálise Aplicada à Pessoa Idosa. 

DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O curso livre de capacitação: a psicanálise aplicada à pessoa idosa, objeto do presente 

contrato, será prestado por meio da ABEPE, em conformidade com o previsto no 

anexo deste instrumento, editados pelos órgãos competentes da CONTRATADA, sendo 

certo que as prescrições dos mencionados atos normativos integram o presente 

instrumento. 

§1º - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e a prestação 

dos serviços relacionados ao curso livre de capacitação: a psicanálise aplicada à pessoa 

idosa, no que se refere à orientação didático-pedagógica e educacional, à fixação do 

currículo, programas e cargas horárias das disciplinas, à designação e substituição de 

professores, à escolha de formas de avaliação do rendimento escolar do aluno e 

agendamento de datas para sua realização, quando for o caso, bem como à elaboração 

do calendário escolar, sem ingerência do(a) CONTRATANTE. 

§2º - Estão compreendidos entre os serviços educacionais, que serão prestados pela 

CONTRATADA, as aulas e demais atividades escolares, incluído o processo de avaliação 

do rendimento escolar do aluno, bem como a cessão do uso, individual ou coletivo, de 

laboratórios, equipamentos, bibliotecas e outros espaços físicos ou virtuais necessários 

ao processo de ensino-aprendizagem, de conformidade com os programas e os 

currículos do curso e o seu calendário, atendidos o Projeto Pedagógico do Curso e os 

Atos Normativos pertinentes.  

§3º - As aulas e demais atividades didático-pedagógicas serão ministradas em locais e 

horários indicados pela CONTRATADA, tendo em vista a natureza, o conteúdo e as 

técnicas didático pedagógicas. 

§4º – A CONTRATADA poderá deslocar o curso ou algumas de suas atividades para 

outros locais, dentro do mesmo município, ou não, para atender às necessidades de 

espaço físico e composição adequada de turmas.  

 

 



DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

CLÁUSULA QUARTA 

A vigência do presente contrato inicia-se na data da matrícula do(a) CONTRATANTE 

no(s) curso(s) livre(s) de capacitação: a psicanálise aplicada à pessoa idosa, de 

conformidade com o estabelecido na Cláusula Segunda, encerrando-se com a 

conclusão do(s) curso(s), ressalvadas as hipóteses de rescisão contratual contempladas 

nesta cláusula. 

§1º - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, nas seguintes 

hipóteses: 

a) Pelo(a) CONTRATANTE, desde que comunique essa decisão à CONTRATADA, 

pessoalmente e/ou por escrito; 

b) Pela CONTRATADA, caso a(s) turma(s) não seja(m) formada(s), por não ter sido 

atingido o número mínimo de matriculados, considerado pela CONTRATADA suficiente 

para garantir a viabilidade financeira do(s) curso(s); 

c) Pela CONTRATADA, no caso de o CONTRATANTE se encontrar inadimplente por, no 

mínimo, duas mensalidades; 

d) Pela CONTRATADA, nos casos desligamento do(a) aluno(a) por motivo disciplinar ou 

de incompatibilidade com o regime da ABEPE, nos termos dos atos normativos 

pertinentes. 

§2º - A diferença entre o valor pago pelo(a) CONTRATANTE e o valor devolvido pela 

CONTRATADA, nos termos e condições constantes desta cláusula, será destinada ao 

ressarcimento das despesas de ordem administrativa decorrentes da matrícula e de 

seu cancelamento, bem como à remuneração dos serviços colocados à disposição 

do(a) CONTRATANTE até a data do cancelamento da matrícula. 

§3º - No caso previsto na alínea “c” do §1º desta cláusula, nenhum valor pago pelo 

CONTRATANTE será devolvido, devendo este efetuar o pagamento das parcelas já 

vencidas.  

§4º - Caso o cancelamento da matrícula seja efetuado após o início das atividades 

escolares, o(a) CONTRATANTE deverá pagar as parcelas vencidas até a data da 

comunicação do cancelamento, e os valores pagos não serão restituídos. 

§5º - Se o(a) CONTRATANTE optar por apenas trancar a sua matrícula, deverá pagar o 

valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da mensalidade integral. 

 



CLÁUSULA QUINTA 

O(A) CONTRATANTE obriga-se a informar à CONTRATADA toda e qualquer alteração de 

seu endereço, sempre que isso ocorrer, durante a vigência do presente instrumento e 

enquanto perdurar alguma obrigação ainda não adimplida pelas partes. 

DO PREÇO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEXTA 

Como contraprestação pelos serviços educacionais objeto do presente contrato, o(a) 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA: matrícula no valor de R$ 100,00 (cem reais) e 6 

(seis) mensalidades no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 

I – Fica estabelecido entre as partes que o pagamento dos valores de que trata o caput 

desta cláusula deverá ser efetuado em espécie ou via pix/transferência bancária. 

Parágrafo Único – O CONTRATANTE concederá, durante a vigência do presente 

contrato, a título de estímulo à adimplência, e por mera liberalidade, desconto sobre o 

valor de cada mensalidade, no valo de R$ 50,00 (cinquenta reais); se ela for paga até o 

dia do seminário/aula do mês a que se refere. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A CONTRATADA, a seu exclusivo critério, poderá conceder ao(à) CONTRATANTE bolsa 

de estudo integral ou parcial, ou outro desconto além daquele estabelecido na 

Cláusula supra, sobre o valor do curso e/ou de suas respectivas parcelas mensais, 

sendo que essa concessão será formalizada por meio de documento próprio e estará 

sujeita às condições impostas pelos atos normativos da ABEPE e de sua Diretoria. 

§1º – Os valores do curso e de suas respectivas parcelas não compreendem o 

fornecimento dos materiais ou serviços abaixo, os quais, caso sejam fornecidos ou 

prestados pela CONTRATADA, serão cobrados a parte; a saber: 

a) Materiais de uso obrigatório individual ou coletivo, quando for o caso, cujos valores 

serão compatíveis com os preços vigentes no mercado; 

b) Ingressos, taxas e serviços de locomoção, transporte, hospedagem e outros, 

assemelhados, decorrentes de visitas, passeios e outras atividades extraclasse, ainda 

que constantes do planejamento didático-pedagógico do curso; 

c) Outros produtos ou serviços, opcionais ou de uso facultativo, colocados à disposição 

do aluno. 

§2º – Ressalvadas as hipóteses de concessão de bolsa de estudo ou desconto, a 

exclusivo critério da CONTRATADA, é devido o pagamento do valor integral do valor do 



curso e de suas respectivas parcelas, independentemente do fato de o(a) 

CONTRATANTE ter sido dispensado de cursar alguma disciplina ou de cumprir alguma 

atividade do respectivo currículo. 

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA OITAVA 

A matrícula deverá ser paga no ato da inscrição do(a) interessado(a), como condição 

para sua concretização, e, uma vez confirmada a formação da turma, as demais 

parcelas deverão ser pagas, sucessivas e mensalmente, no dia do seminário/aula de 

cada mês. 

§1º - A parcela que não for paga até o dia do seminário/aula de cada mês a que se 

refere será considerada vencida, ficando o aluno inadimplente para fins de direito. 

§2º – A CONTRATADA concederá, durante a vigência do presente contrato, a título de 

estímulo à adimplência, e por mera liberalidade, desconto sobre o valor de cada 

mensalidade, no valo de R$ 50,00 (cinquenta reais), se ela for paga até o dia do 

seminário/aula do mês a que se refere. 

§3º - Caso o pagamento da mensalidade não seja efetivado até o dia do 

seminário/aula, o CONTRATANTE não fará jus ao desconto de que trata o parágrafo 

anterior. 

DA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS 

CLÁUSULA NONA 

Não será devolvida nenhuma das parcelas pagas pelo(a) CONTRATANTE, exceto nas 

hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do §1º da Cláusula Quarta deste instrumento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA 

O fato de uma das partes deixar de exercer qualquer dos direitos que a legislação e o 

presente contrato lhe assegurem, bem como a tolerância de uma parte a eventuais 

infrações da outra, quanto às condições estipuladas no presente instrumento, não 

serão considerados precedente, novação ou renúncia da parte inocente a qualquer dos 

seus direitos ou à prerrogativa de exercê-los quando julgar conveniente. 

 

 

 



DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Para dirimir questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca do Recife, 

Estado de Pernambuco, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja facultado à CONTRATADA, nas ações de cobrança, optar pelo Foro do domicilio do 

CONTRATANTE. 

 

   
 


