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ANEXO I – TERMO DE MATRÍCULA/ADESÃO 

2º semestre 2021 
CLÁUSULA I  

O presente instrumento particular compõe e valida à adesão do Contratante ao TERMO DE ACORDO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PADRÃO, que tem, por objeto, a prestação de serviços educacionais pelo CONTRATADO, o 

Colégio São Francisco Xavier – Unidade II, no semestre letivo de 2021, ao aluno indicado pelo CONTRATANTE na Cláusula 
III deste Anexo, para os Cursos Técnicos em Administração, Análises Clinicas, Enfermagem, Estética, Edificações, 
Informática e Mecânica, também ali referidos. Os serviços mencionados nesta cláusula se restringem à educação escolar, 
compreendendo os serviços obrigatoriamente prestados a toda turma ou curso/módulo, coletivamente, não incluídos os 
facultativos ou de caráter individual ou de grupo. A prestação de serviços se extingue em 31 de janeiro de 2022. 
O CONTRATANTE, ADMITE DE FORMA EXPRESSA, IRREVOGÁVEL E INCONTESTÁVEL QUE A RENOVAÇÃO ELETRÔNICA DE 
MATRÍCULAS, POR MEIO DE ASSINATURA BASEADA NA UTILIZAÇÃO DE LOGIN E SENHA, É MEIO VÁLIDO DE AUTORIA E 
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, PODENDO SER UTILIZADA PELAS PARTES, DE FORMA AMPLA, PARA ESTE FIM.   
 
CLÁUSULA II  
A contraprestação pecuniária aos serviços educacionais prestados pelo CONTRATADO, constitui-se em semestralidade 

escolar a ser paga integralmente pelo CONTRATANTE, na seguinte forma:  

Curso Módulo Semestralidade 
Nº  de 

parcelas 
Valor da 
parcela 

Pagamento 

Vencime
nto das 
parcelas 

Data 
Limite 

(Tolerânci
a) 

Técnico em Análises Clínicas, 
Enfermagem e Mecânica 

Módulos I, 
II e III 

R$ 2.266,20 6 R$ 377,70 
  

15  

Conforme 
boleta 

bancária 

 

Técnico em Administração 
Módulos I, 

II e III 
R$ 1.713,30 6 R$ 285,55 

Técnico em Informática  
Módulos I, 

II e III 
R$ 1.843,08 6 R$ 307,18 

Técnico em Edificações e Técnico em 
Estética 

Módulos I, 
II e III 

R$ 1.919,70 6 R$ 319,95 
  

O Contratante declara estar de acordo e manifesta a adesão irrestrita aos termos e condições previstos no presente 
instrumento e no TERMO DE ACORDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PADRÃO.  
O TERMO DE ACORDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PADRÃO está sob o número 14910 Av 64 - , livro 
A 209 - folha 258/262 238, no Cartório de Registros de Títulos e Documentos e Civil  das  Pessoas  Jurídicas,  situado  na  
Rua  Montes  Claros,  nº 81, Sala 04, Centro, Ipatinga, Minas Gerais, sendo o seu conteúdo parte integrante do presente 
instrumento para todos os fins de direto e, está disponível no site do estabelecimento de ensino (www.csfx.com.br), 
podendo também ser disponibilizado por cópia impressa mediante solicitação formal e por escrito do contratante.  
 

CLÁUSULA III – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  
A CONTRATADA declara que adota todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos dados pessoais de seus 
alunos. Por isso, solicitamos a autorização do CONTRATANTE para processar os dados pessoais do aluno por ele 
representado para as finalidades descritas abaixo.  
É importante observar que necessitamos de sua autorização para executar atividades inerentes a administração da 
CONTRATADA, cumprimento de obrigações legais e junto ao Ministério da Educação e com o objetivo de garantir a 
segurança física e psicológica de nossos alunos.  
Caso o CONTRATANTE não autorize o processamento de dados pessoais c onforme descrito abaixo, não será possível dar 
prosseguimento à matrícula do aluno, uma vez que todas as atividades desempenhadas pela CONTRATADA dependem 
necessariamente do processamento destes dados pessoais.   
O titular dos dados pessoais, por intermédio de seu representante legal ou de forma autônoma a partir dos 18 (dezoito) 

anos, tem direito a solicitar (i) a confirmação de tratamento dos dados pessoais, (ii) o acesso a estes dados pessoais; (iii)  
correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709/2018; (v) portabilidade dos 
dados a outro fornecedor de serviço ou produto; (vi) eliminação de dados tratados com consentimento, salvo em caso de 
anonimização ou cumprimento de obrigações legais; (vii) informações sobre entidades receptoras de seus dados; (viii) 
informações sobre a recusa de consentimento e suas consequências; (ix) revogação do consentimento.  
 
I. Necessitamos de dados pessoais de nome, CPF, RG, Data de Nascimento, endereço completo, dados de contato 
como telefone, endereço e e-mail, identificação sexual, digital, histórico escolar para cadastro e emissão dos documentos 

http://www.csfx.com.br/
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de identificação. Desta forma, podemos garantir a segurança do aluno nas dependências da CONTRATADA e sua 
identificação pelo corpo docente e colaboradores da CONTRATADA. 
[   ] AUTORIZO / [    ] NÃO AUTORIZO 
 

II. Necessitamos de dados pessoais de nome, histórico escolar e registro do comportamento do aluno em ambiente 
escolar para contato com o CONTRATANTE e demais responsáveis, com o objetivo de garantir um aproveitamento 
adequado de todo o ambiente escolar e a saúde física e mental de nossos alunos.  

[   ] AUTORIZO / [    ] NÃO AUTORIZO 
 

III. Necessitamos de dados pessoais de nome, CPF, RG, Data de Nascimento, endereço completo, dados de contato 
como telefone, endereço e e-mail, identificação sexual, digital do CONTRATANTE/REPRESENTANTE. Desta forma, podemos 
garantir sua identificação pelo corpo docente e colaboradores da CONTRATADA, e mantê-lo a par de qualquer 
informação/conduta necessária para execução do objeto deste contrato.  
[   ] AUTORIZO / [    ] NÃO AUTORIZO  
 

CLÁUSULA IV 
As aulas serão ministradas em salas ou locais apropriados que a CONTRATADA estabelecer ou indicar, tendo em vista a 
natureza do conteúdo programático e das metodologias ou técnicas pedagógicas que se fizerem necessárias. Em situações 
excepcionais, decorrentes de estado de calamidade pública ou por determinações das autoridades públicas federais, 

estaduais ou municipais que resultem em suspensão das aulas e atividades escolares de forma presencial, a CONTRATADA 
poderá adotar, em substituição às atividades presenciais, o ensino não presencial, mediante o uso de tecnologias de 
informação e comunicação e/ou outros métodos ou técnicas pedagógicas compatíveis, com a supervisão da direção e 
coordenação pedagógica. 
§ 1º O Ensino não presencial consiste em um conjunto de metodologias e técnicas pedagógicas mediadas por 

professores que, através do uso da tecnologia (e-mail, plataforma digital, chat e outros existentes) promovem a 
interação com a turma, observando a carga horária, o currículo e o calendário escolar/acadêmico. 

§ 2ºAs aulas, quando ministradas por meios digitais, poderão ser síncronas (em tempo real) ou assíncronas (sem 
interação em tempo real), respeitando-se os conteúdos programados, conforme dispuser o Planejamento 
Pedagógico e o Plano de Aula.  

§ 3ºO estabelecimento ainda poderá utilizar, concomitantemente, os diversos meios existentes para ministrar o 
conteúdo curricular, presencial e não presencial, em caso de cumprimento de determinação legal que imponham 
restrição de uso do espaço físico da sala de aula e demais instalações da escola. 

CLÁUSULA V 
 

QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE - Responsáveis legais pelo aluno perante a Escola: 

Contratante:  

CPF:  Carteira de Identidade:  Tel.:  

Email: 

QUALIFICAÇÃO DO ALUNO:  

Nome do Aluno:  Matrícula:   

Curso:  Módulo:  
Rua/Av.: Nº / Compl.:  Bairro:  

Cidade:   UF: MG  CEP:  Tel.:  

Data de pagamento:  Conforme plano de pagamento. 
 

Ipatinga        de                    __ de _______.   
 

___________________________________ 
Contratante 

(Assinatura do responsável legal pelo aluno perante a Escola)  
 

____________________________________                               ___________________________________ 
     Testemunha Contratado                                                              Testemunha Contratante 

        Janísia Fátima dos Santos Dornelas                                             Nome: ___________________________ 
                     CPF: 031.577.196-88                                                     CPF:     ___________________________  

        
 

________________________________ 
Contratado (CSFX) – Solange Liége dos Santos Prado 

Diretora do CSFX 

 


