
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

   

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, de um lado, IUNIB- Instituto Universitário Brasileiro Ltda., CNPJ 
nº. 11.194.857/0001-06, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Araguari, 
358/térreo, Bairro Barro Preto, doravante denominado IUNIB e do outro lado -
_______________________________________________________________, 
Portador (a) do RG: _________________ e CPF: _______________________,  
residente na ___________________________________________________, 
_____________________________________neste ato denominado 
DOUTORANDO(A), têm entre si justo e acordado o seguinte: 

I – DO OBJETO  

Cláusula Primeira. O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços 
especializados de apoio na área educacional para a realização de curso de 
DOUTORADO EM DIREITO, junto à UNIVERSIDADE NACIONAL DE LOMAS 
DE ZAMORA - UNLZ, em Buenos Aires - Argentina, instituição de ensino, 
estabelecida na Cerrito, 1250, na cidade de Buenos Aires, capital da República 
Argentina. 
Parágrafo Primeiro. As aulas serão ministradas (créditos a serem cumpridos) 
em quatro módulos, com inicio em 15 de julho  de 2013 e previsão de termino 
em 31 de janeiro de 2015,  preferencialmente nos meses de janeiro e julho, em 
períodos de quinze dias, na cidade de Buenos Aires - Argentina.  

II – DAS OBRIGAÇÕES DO DOUTORANDO (A)  
Cláusula Segunda. Obrigações Preliminares – Apresentar ao IUNIB a seguinte 
documentação para encaminhamento à UNLZ, com o fim de se habilitar à 
matrícula no Curso de Doutorado: 
I - Declaração de aprovação no processo de seleção para o Curso, fornecida 
pelo IUNIB; 
II - Três fotografias 3x4 recentes; 
III - Cópia autenticada do Diploma de Graduação em Direito; 
IV - Cópia autenticada do Histórico Escolar em cópia autenticada; 
V - Cópia autenticada dos Certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação. 
VI - Cópia autenticada do CPF e da Cédula de Identidade emitida pela 
Secretaria de Segurança Pública; 
Parágrafo Primeiro. No caso de o (a) DOUTORANDO (A) não entregar os 
documentos mencionados neste artigo, no momento da assinatura deste 
contrato, não será possível efetivar a matrícula no curso de Doutorado. 
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Cláusula Terceira. Obrigações Acadêmicas – O (A) DOUTORANDO (A) 
deverá ainda preencher os seguintes requisitos para a obtenção do título de 
DOUTOR (A): 
I - Obter no mínimo 75% de frequência em cada disciplina ministrada, 
ressalvadas as exceções previstas em lei, proibidas em caráter absoluto o 
abono de faltas; 
II - Alcançar um aproveitamento mínimo de 70% em cada disciplina do 
Doutorado; 
III - Ter êxito na elaboração, apresentação e defesa do trabalho de conclusão 
de curso – Tese de Doutorado – alcançando um mínimo de 70% de 
aproveitamento na nota integral; 
IV - Depositar junto à UNLZ o trabalho de conclusão do curso em no máximo 
02 anos a contar da aprovação do projeto de tese; 
Cláusula Quarta. Obrigações Financeiras  
I - Manter em dia os pagamentos devidos ao IUNIB para  a realização do 
Doutorado; 
II - Comunicar ao IUNIB qualquer irregularidade acaso detectada no 
desenvolvimento do programa de Doutorado. 

III – DAS OBRIGAÇÕES DO IUNIB  
Cláusula Quinta. Planejar, coordenar e supervisionar a prestação dos serviços 
educacionais por parte da UNLZ, requerendo o que for de direito com o objetivo 
de assegurar a segurança e a qualidade do ensino, respeitando a autonomia 
da UNLZ no que se refere às eventuais alterações de horários ou atividades 
pedagógicas alinhadas com a legislação respectiva; 
Cláusula Sexta. Remeter à UNLZ as informações e os documentos 
necessários para efetivação da matrícula do DOUTORANDO (A), confecção e 
entrega de diplomas, atendidas as exigências cabíveis; 
Cláusula Sétima. Observar, para prestação dos serviços educacionais, as 
Leis, Regulamentos específicos e Normas aplicáveis, quanto às características, 
deveres e obrigações na execução do objetivo deste contrato; 
Cláusula Oitava. Zelar para que o curso se desenvolva em ambiente sadio e 
respeitoso, tomando as medidas necessárias em caso de verem ameaçados 
estes direitos; 
Cláusula Nona. Manter em absoluto sigilo os dados dos DOUTORANDO (A)S 
e todas as informações técnicas ou não que lhe forem repassadas, quer sejam 
reveladas verbalmente, por escrito ou em meio magnético; 
Clausula Décima. Não comercializar, não ceder, não divulgar as informações 
recebidas do DOUTORANDO (A) por intermédio de qualquer meio ou forma; 
Cláusula Décima Primeira. Utilizar os dados que lhe forem fornecidos 
exclusivamente na matrícula do DOUTORANDO (A) junto à UNLZ, não 
podendo transferi-lo a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito; 
Cláusula Décima Segunda.  Prestar apoio e orientação aos alunos na 
produção de trabalhos escolares determinados pela UNLZ, bem como na 
escolha do tema e produção da tese de doutorado.  
Cláusula Décima Terceira.  Disponibilizar instrução detalhadas sobre o curso, 
sobre a viagem e sobre a cidade de Buenos Aires.  
Parágrafo Primeiro. O IUNIB se reserva no direito de não promover o início 
das aulas na data aprazada caso: a) não se obtenha o número mínimo de 25 



(vinte e cinco) alunos; b) por motivo de força maior ou caso fortuito; c) seja 
alterada a situação da instituição de ensino, de forma a comprometer a 
regularidade do curso; nessas hipóteses os inscritos serão comunicados com 
antecedência de pelo menos 15 (quinze dias), devolvendo-lhes os respectivos 
cheques, sem prejuízo da possibilidade de se entrar em entendimentos para 
início de nova turma no semestre seguinte.  
Parágrafo Segundo. O IUNIB se exime de suas responsabilidades fixadas na 
hipótese de má-fé ou prática de ato ilícito por parte do DOUTORANDO (A), 
bem como ante-eventual alteração da legislação aplicável ou das normas 
respectivas emanadas dos Órgãos e Poderes Públicos envolvidos. 
Parágrafo Terceiro. Uma vez obtido o título de DOUTOR (A), fica a cargo do 
DOUTORANDO (A) eventual providência relacionada à revalidação e registro 
do documento junto às UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, para o que o IUNIB 
coloca à disposição a informações a assessoria pertinente, bem como 
assessoria jurídica, no intuito de auxiliar o DOUTORANDO (A) na tentativa de 
ter revalidado ou admitido seu título de Doutor, na hipótese de indeferimento na 
via administrativa. 
Parágrafo Quarto.  Eventuais alterações da legislação que regula a matéria ou 
das normas administrativas da UNLZ que tenham reflexo neste instrumento 
serão imediatamente a ele agregadas, devendo ser notificado o 
DOUTORANDO (A). 

IV – DO PAGAMENTO 
Cláusula Décima Quarta. A remuneração devida pelo DOUTORANDO (A) ao 
IUNIB, como contraprestação pelos serviços educacionais a serem prestados, 
é de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), pagos em 4 (quatro)  semestrais de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), através do pagseguro. As semestrais 
serão pagas através de re-matrícula em cada módulo. Cada semestral poderá 
ser dividida em 8 vezes sem juros.  
Parágrafo segundo. As parcelas poderão sofrer alteração em função de se 
acharem indexadas ao dólar americano/venda, tendo em vista que é 
considerada a cotação de U$ 1 (um dólar) igual ou maior que R$ 2,03 (dois 
reais e três centavos), correspondendo o valor do curso nesta data a U$ 
8.866,96 (Oito mil oitocentos e sessenta e seis dólares e noventa e seis 
centavos de dólares). Enquanto a cotação media da referida moeda estiver 
abaixo de R$ 2,03 (dois reais e três centavos) o IUNIB garantirá o valor 
nominal das parcelas em real. Caso a cotação média do dólar norte americano 
ultrapasse R$ 2,03 (dois reais e três centavos), será devido pelo aluno ao 
IUNIB a diferença resultante da correção da parcela, no mês do respectivo 
vencimento, pela variação do dólar que sobejar R$ 2,03 (dois reais e três 
centavos). 
Parágrafo terceiro. A diferença cambial será apurada semestralmente tendo 
como base o dólar do dia 30 de cada mês. As diferenças apuradas mês a mês 
serão devidas pelo aluno ao IUNIB no final do curso. 
Parágrafo quarto. Se houver deflação o valor mínimo do curso continuará 
sendo U$ 8866,96 (Oito mil oitocentos e sessenta e seis dólares e noventa e 
seis centavos de dólares), uma vez que o curso teve seu custo calculado no 
valor previsto nesta cláusula.  



Parágrafo quinto. As despesas com a viagem e hospedagem correrão 
exclusivamente por conta do DOUTORANDO(A). 
 
V – DA RE-MATRICULA  
 
Cláusula Décima quinta. A cada semestre, o(a) ALUNO(A), deverá efetuar a 
sua re-matrícula junto ao IUNIB. A re-matrícula do IUNIB será efetivada através 
de preenchimento de formulário, disponibilizado no site do Iunib, bem como ao 
pagamento do módulo em questão.  
Parágrafo primeiro. As re-matrículas ocorreram em dezembro/2013, junho/2014 
e dezembro/2014.  
 
 
VI – DA INADIMPLÊNCIA 
Cláusula Décima Sexta. No caso de cheque apresentado que não seja 
compensado por insuficiência de fundos na conta do emitente, poderá o IUNIB 
depositar o cheque novamente (reapresentação), independentemente de aviso 
ou notificação ao titular da conta. 
Cláusula Décima Setima. A inadimplência do DOUTORANDO (A) acarretará a 
não emissão do título de Doutor, sem prejuízo das medidas cabíveis para 
receber as parcelas devidas. 
Parágrafo Primeiro. Ocorrendo inadimplência do DOUTORANDO (A), será 
devida ao IUNIB multa moratória no importe de 2% (dois por cento), juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (índice IGPM – FGV), 
aplicáveis sobre o valor nominal.  
Parágrafo Segundo. Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, o IUNIB 
poderá: 

1. Inscrever o contratante em cadastro ou serviço de proteção ao crédito.  
2. Promover o protesto por falta de pagamento.  
3. Promover a cobrança ou execução judicial da divida através de sua 

assessoria jurídica. 
4. O DOUTORANDO (A) será responsável pelo pagamento das despesas 

decorrente da cobrança do débito, inclusive honorários advocatícios.  . 
Parágrafo Segundo. O DOUTORANDO (A) inadimplente: 

1. Estará sujeito ao trancamento de sua matrícula e, portanto, ficará 
impedido de participar do módulo subsequente;  

2. Não poderá participar das aulas; 
3. Não terá acesso à segunda fase do curso, qual seja orientação e defesa 

de tese. 
4. Não terá os trabalhos referentes às disciplinas aceitos para correção.  

VII – DO CANCELAMENTO  
CLÁUSULA DÉCIMA Oitava. O pedido de desistência do curso, que deverá 
ser formulado por escrito, ensejará o pagamento de multa correspondente a 
10% (dez por cento) dos módulos não cursados, ficando o deferimento do 
pedido condicionado ao pagamento dos módulos efetivamente ministrados.    
Parágrafo Primeiro. O valor pago pelo DOUTORANDO (A), correspondente à 



matrícula, não será devolvido e nem computado como abatimento na multa 
contratual, mesmo que não tenha frequentado às aulas.  
Cláusula Décima nona. O pedido de desistência do curso, que deverá ser 
formulado por escrito, ensejará o pagamento de multa correspondente a 10% 
(dez por cento) dos módulos não cursados, ficando o deferimento do pedido 
condicionado ao pagamento dos módulos efetivamente ministrados.    
Parágrafo Primeiro. O valor pago pelo DOUTORANDO (A), correspondente à 
matrícula, não será devolvido e nem computado como abatimento na multa 
contratual, mesmo que não tenha frequentado às aulas. 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Cláusula Vigésima. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência, não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação. 
Cláusula Vigésima Primeira. A abstenção eventual pelo IUNIB do uso dos 
direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada 
renúncia. 
Cláusula Vigésima Segunda. O DOUTORANDO (A) autoriza, em caráter 
irrevogável e irretratável, a divulgação de seu nome e/ou imagem em 
propaganda veiculada pelo IUNIB, sem que isso passe a gerar algum tipo de 
pagamento ou indenização pelo uso de nome ou de imagem. 
Cláusula Vigésima Terceira. Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte 
para dirimir as questões oriundas deste contrato, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

 

BELO HORIZONTE, _______________ 

  

_________________________________ 

P/ IUNIB 

___________________________ 

__________________________ 
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