ATENÇÃO: Antes de assinar este Termo, leia-o atentamente. Nele estão expressas
todas as cláusulas e condições pertinentes aos serviços oferecidos pelo CECI, na 12ª
Edição do CURSO DE GESTÃO E PRÁTICA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO
E RESTAURO DO PATRIMÔNIO CULTURAL cujo processo de adesão se
completará ao colocar sua assinatura sobre o “aceito”, na presença de
testemunhas.
ORIENTAÇÃO: Imprima este documento em duas vias, após ler atentamente,
preencha-o, assine-o, rubricando todas as páginas, na presença de uma testemunha e
remeta-o ao CECI, entregando à Rua Sete de Setembro, 80 Carmo Olinda – PE BRASIL
CEP 53.020-130
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TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENSINO À DISTÂNCIA, SEMI-PRESENCIAL,
NA MODALIDADE CURSO DE CAPACITAÇÃO

CONSIDERANDO que este Termo de Adesão contém as cláusulas e condições que se
aplicam à participação de alunos na 12ª Edição do CURSO DE GESTÃO E PRÁTICA
DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,
doravante denominado de "Curso", AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS TÊM
ENTRE SI JUSTO E ACERTADO CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE
ADESÃO QUE SE REGERÁ PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CONTRATADO:
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada – CECI, Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza
técnico-científica, com estatuto registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de
Olinda, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.862.332/0001-07, representado pelo seu
Diretor Geral, Prof. Jorge Eduardo Lucena Tinoco

CONTRATANTE:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[Coloque acima sua qualificação, isto é: nome, endereço residencial, profissão, número
do documento de identidade, número do CPF, email e telefones de contato]
Constituem parte integrante do presente Termo de Adesão, além das cláusulas e
condições expressos neste documento, o Edital de Chamada, divulgado na website
http://www.ceci-br.org , como se nele estivem transcritas.
DA ADESÃO AO CONTRATO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ao realizar sua matrícula no curso especificado na Cláusula
Segunda deste instrumento, ministrado pelo Centro de Estudos Avançados da
Conservação Integrada, doravante denominada simplesmente CECI, por meio do
preenchimento e da assinatura no presente Termo de Adesão, nos termos do Edital de
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Chamada correspondentes, o(a) aluno(a), doravante denominado(a) simplesmente
CONTRATANTE, identificado(a) e qualificado(a) neste documento, ADERE ao
presente contrato, aceitando todos as suas cláusulas e condições.
Parágrafo Único – A prestação dos serviços objeto do presente contrato está
condicionada à confirmação pelo CONTRATADO da formação da turma de, no
mínimo, 20 (vinte) alunos participantes e pagantes, nos termos do Edital de
Chamada por meio do qual os serviços em questão são oferecidos e dos dispositivos
constantes da Cláusula Quarta deste instrumento: Parágrafo Primeiro e respectiva
Alínea “b” e Parágrafo Quarto.
DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA : O presente Contrato tem por objetivo regular a
execução da 12ª Edição do Curso de Extensão “Gestão e Prática de Obras de
Conservação e Restauro do Patrimônio Cultural”, desenvolvido pelo CECI.
Parágrafo Único – A finalidade do curso é de capacitar profissionais de Arquitetura,
Engenharia, Edificações e áreas afins na gestão, execução e fiscalização de obras e
serviços em edificações de valor cultural, particularmente sobre os procedimentos e
técnicas tradicionais de construção e restauro.
DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados
pelo CECI, em conformidade com o previsto no seu Estatuto, que pode ser requerido
pelo(a) CONTRATANTE, sendo certo que as prescrições dos referidos atos integram o
presente instrumento para aplicação subsidiária e em casos omissos.
Parágrafo Primeiro - São de inteira responsabilidade do CECI o planejamento e a
prestação dos serviços, no que se refere à orientação didático-pedagógica e educacional,
à fixação do programas e cargas horárias, à designação e substituição de professores,
elaboração do calendário de aulas, observadas as demais especificações do Edital de
Chamada.
Parágrafo Segundo - Estão compreendidas entre os serviços que serão prestados pelo
CECI, as aulas e demais atividades previstas no Edital de Chamada, incluídas o
processo de avaliação do aluno.
Parágrafo Terceiro - As aulas e demais atividades didático-pedagógicas à distância
serão ministradas pelo CECI, através de sua Sala de Aula Virtual pelo website
www.ceci-br.org .
Parágrafo Quarto - As aulas presenciais e práticas serão ministradas pelo CECI numa
cidade histórica do Estado de Pernambuco, tendo em vista a natureza do conteúdo e a
técnica pedagógica, correndo por conta do CONTRATANTE todos os encargos,
despesas e deveres de comparecimento às aulas.
Parágrafo Quinto - Aulas extras, complementares ou de revisão poderão ser
disponibilizadas à(o) CONTRATANTE na Sala de Aula Virtual do CECI, abrangendo
material didático e atividades complementares referentes aos módulos, disciplinas e
fóruns, desde que se façam necessárias ao aprofundamento dos estudos e em comum
acordo com os participantes do curso.
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Parágrafo sexto – O CECI e a(o) CONTRATANTE programarão a Viagem de
Estudos, para os locais, dias e horários previamente combinado em comum acordo entre
as partes objeto deste Termo, conjuntamente com a turma do Curso.
DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
CLÁUSULA QUARTA: A vigência do presente contrato inicia-se na data da matrícula
do(a) CONTRATANTE no curso mencionado na Cláusula Segunda, de conformidade
com o estabelecido na Cláusula Terceira, deste instrumento, encerrando-se com a
conclusão do curso, ressalvadas as hipóteses de rescisão contratual contempladas nesta
cláusula.
Parágrafo Primeiro - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, nas
seguintes hipóteses:
a) Pelo(a) CONTRATANTE, desde que comunique essa decisão ao CECI,
pessoalmente ou por escrito, até 7 (sete) dias corridos antes da data do início das
atividades do curso, conforme previsto no calendário constante no Edital de Chamada;
b) Pelo CECI, caso a turma não seja formada, por não ter sido atingido o número
mínimo de 20 (vinte) participantes, considerado no Edital de Matrícula como
suficiente para garantir a sustentabilidade financeira do curso;
Parágrafo Segundo - Na hipótese da alínea a, do Parágrafo Primeiro, desta cláusula, o
CECI devolverá 50% (cinqüenta por cento) do valor total da primeira parcela que
houver sido paga pelo(a) CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro - A diferença entre o valor pago pelo(a) CONTRATANTE e o
valor devolvido pelo CECI, 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 que são
colocados à disposição do(a) CONTRATANTE até a data do cancelamento da
matrícula.
Parágrafo Quarto – No caso previsto na alínea “b” do Parágrafo Primeiro desta
cláusula, a rescisão deverá ser comunicada à(o) CONTRATANTE pelo CECI, por meio
de correio eletrônico, edital ou aviso publicado em seu sítio na Internet e afixado em
seus quadros de aviso, hipótese em que devolverá o valor total que já houver sido pago
pelo(a) CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto – Não há valor jurídico nenhum na comunicação verbal ao CECI da
desistência do curso pela(o) CONTRATANTE.
DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE
CLÁUSULA QUINTA: A(O) CONTRATANTE, ao fazer sua matrícula, assume a
obrigação de pagar todas as parcelas do curso no qual se matriculou, ficando o CECI
autorizado a efetuar as respectivas cobranças das parcelas.
Parágrafo Único – Caso a(o) CONTRATANTE resolva desistir do curso, deverá
requerer o cancelamento da inscrição ou da matrícula, expresso e por escrito, o qual
deverá ser protocolado na secretaria do CECI, hipótese em que:
a) A(O) CONTRATANTE terá direito à devolução de 50% (cinqüenta por cento)
do valor total que já tiver pago, se o cancelamento da matrícula for requerido com
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antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos da data do início das atividades do
curso;
b) A(O) CONTRATANTE, caso cancele sua participação no curso após iniciadas
as atividades do curso, isto é, após o primeiro dia de aula, deverá pagar, além da
parcela pertinente ao mês em que for protocolado o requerimento, as demais
parcelas do preço do curso, vencíveis nos meses subseqüentes. Isto se deve à
necessidade de se manter o equilíbrio econômico do curso face ao seu orçamento,
conforme planilha à disposição dos interessados na secretaria do curso.
CLÁUSULA SEXTA
A(O) CONTRATANTE obriga-se a informar ao CECI 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.
Parágrafo Único – No caso de necessidade de ajuizamento de ação contra a(o)
CONTRATANTE pela eventual inadimplência quanto a qualquer de suas
obrigações e tendo ela(e) mudado de endereço sem informar ao CECI o novo
endereço, será válida sua citação por edital publicado no website do CECI –
www.ceci-br.org , sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
DO PREÇO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA SÉTIMA: Como contraprestação pelos serviços objeto do presente
contrato, a(o) CONTRATANTE pagará ao CECI o valor especificado no Edital de
Chamada R$ 4.950,00, dividido em 10 parcelas de igual valor R$ 495,00, de
conformidade com o estabelecido na Cláusula Oitava deste Termo.
Parágrafo Primeiro – O valor do curso e de suas respectivas parcelas NÃO
incluem o fornecimento dos materiais ou serviços abaixo, os quais, caso sejam
fornecidos ou prestados pelo CECI, serão cobrados a parte, a saber:
a) Ingressos, taxas e serviços de locomoção, transporte, hospedagem e outros,
assemelhados, decorrentes do módulo presencial na viagem de estudo, visitas,
passeios e outras atividades extra-classe, ainda que constantes do planejamento
didático-pedagógico do curso;
b) Outros produtos ou serviços, opcionais ou de uso facultativo, colocados à disposição
do aluno.
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CLÁUSULA OITAVA: A taxa de matrícula do curso de R$ 500,00 é paga pela(o)
CONTRATANTE, como condição para sua concretização, e, uma vez confirmada
a formação da turma conforme termos do Edital de Matrícula, as demais parcelas
deverão ser pagas, sucessivas e mensalmente, até o dia cinco de cada mês, mediante
a apresentação do documento próprio, junto ao estabelecimento bancário indicado
ou na Secretaria do CECI.
Parágrafo Primeiro – Caso a(o) CONTRATANTE não receba o documento próprio
para pagamento em tempo hábil, deverá procurar uma agência do Banco do Itaú S/A,
até a data de vencimento da parcela, para realizar o depósito na conta corrente
CECI–CURSOS n° 47.705-2, agência0874, não podendo assim ser alegado o fato de
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não o haver recebido como justificativa para o atraso ou a inadimplência no pagamento
da parcela correspondente.
Parágrafo Segundo – A parcela que não for paga até o dia 05 (cinco) do mês a que
se refere o caput desta cláusula, será considerada vencida, ficando o aluno
inadimplente para fins de direito.
Parágrafo Terceiro – Fica facultado ao CECI emitir contra a(o) CONTRATANTE
duplicatas de prestação de serviços ou outros títulos de crédito e efetuar as respectivas
cobranças por intermédio de instituições financeiras e/ou cartórios de protestos.
DO ATRASO NOS PAGAMENTOS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
CLÁUSULA NONA: Se a parcela de mensalidade não for paga até o dia 05 (cinco)
do mês a que se refere o caput da cláusula oitava, a(o) CONTRATANTE deverá
pagar, além do valor principal:
I - Atualização monetária, mediante a aplicação dos índices publicados pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco, a partir do vencimento;
II - 2% (dois por cento) de multa por mês de atraso, mais juros pró-rata de 0,15% ao dia.
Parágrafo Primeiro – Caso o CECI necessite promover judicialmente a cobrança de
débitos, a(o) CONTRATANTE deverá pagar as atualização monetárias e o acréscimo
das multas e dos juros de mora, bem como os honorários advocatícios.
Parágrafo Segundo – O atraso no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a
30 (trinta) dias ensejará a comunicação ao cadastro relativo a consumidores e serviços
de proteção ao crédito legalmente existentes, nos termos do art. 43 e seguintes da Lei nº
8.078, de 12 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a COBRANÇA
JUDICIAL.
DA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
CLÁUSULA DÉCIMA: Não será devolvida nenhuma das parcelas pagas pela(o)
CONTRATANTE, exceto nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do Parágrafo
Primeiro da Cláusula Quarta deste Termo, de conformidade com o disposto nos
Parágrafos Segundo e Quarto da referida Cláusula.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA: O fato de uma das partes deixar de exercer
qualquer dos direitos que a legislação e o presente Termo lhe assegurem, bem como a
tolerância de uma parte a eventuais infrações da outra, quanto às condições estipuladas
no presente instrumento, não serão consideradas precedentes, novação ou renúncia da
parte inocente a qualquer dos seus direitos ou à prerrogativa de exercê-los quando julgar
conveniente.
CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA: As partes atribuem ao presente Termo de
Adesão a mais plena eficácia, comprometendo-se a o seguir e o obedecer como se
encontra redigido, nos termos da cláusula pacta sunt servanda, valendo como título
executivo, nos termos da legislação em vigor.
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DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de
Olinda, Estado de Pernambuco como o competente para dirimir dúvidas e contendas,
em renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, independentemente do
domicílio presente ou futuro das partes.
E, assim, por estarem assim justas e acertadas, assinam o presente TERMO DE
ADESÃO, em duas vias, com uma só forma e teor, para único fim de direito, na
presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.
Olinda,
______________________________
CECI
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada
Sílvio Mendes Zancheti, Diretor Geral
______________________________

Aceito os termos
CONTRATANTE
(aqui nome legível)
______________________________
TESTEMUNHA
_______________________________
TESTEMUNHA
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