
Associação Paranaense de Cultura            Contrato nº______ 

 

Contrato Particular de Fundo Educacional 

 

A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 76.659.820/0001-51, mantenedora da PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, com sede na Rua Imaculada Conceição, 1155, Prado 
Velho, Curitiba, Estado do Paraná, por seu representante legal, na condição de CONTRATADA 
e,  

Nome do(a) Aluno(a):_______________________________________________________________ 

CPF:_____________________________Código:_________________________________________ 

Nacionalidade:_________________________  Telefones:__________________________________ 

Endereço:  _______________________________________________________________________ 

Bairro:___________________Cidade:_______________Estado:_____CEP:___________________, 

      Cursando o ___º período de _____________________________ , na condição de CONTRATANTE, 

têm justo e contratado o que segue: 
PREÂMBULO: A CONTRATADA é instituição de ensino, sem fins lucrativos, registrada no 
CNAS sob o nº 005.687/55 e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 46.807/59 e 
pela Lei Estadual nº 1.713/54, que na busca de atender seus fins institucionais e ao disposto no 
art. 3º, incisos I, III, e IV; art. 6º; art. 205; e art. 206, inc. I, todos da Constituição Federal, 
destinou fundo específico para promover a inclusão social por meio da educação. Portanto, o 
presente contrato se destina a custear, através de um “fundo educacional”, os estudos de 
aluno(as) com dificuldades no pagamento de mensalidades escolares dos diferentes cursos 
que disponibiliza através de sua mantida, PUCPR. É dever do(a) aluno(a) beneficiado(a), 
reembolsar os valores que lhe foram concedidos, possibilitando a manutenção do mencionado 
fundo, a fim de que outros(as) estudantes também possam ser beneficiados na obtenção do 
custeio de seus estudos. 
1ª. A CONTRATADA se obriga a financiar ao(à) CONTRATANTE o correspondente a ______% 

(_______________________________) do valor contratado para a realização do Curso 

____________________________________. A importância financiada será equivalente ao valor da 

semestralidade, o qual será calculado conforme o número de créditos em que o aluno efetuar a sua 

matrícula, de acordo com o disposto na Cláusula Terceira, do Contrato de Prestação de Serviços.  

Parágrafo Primeiro: O financiamento objeto deste contrato, se este não for rescindido 

antecipadamente ou suspenso de forma temporária, terá validade até a conclusão do curso acima.  
2ª. São causas de rescisão contratual, cancelamento do benefício e dever de reembolso imediato do 

valor financiado: 

a) não renovação semestral da matrícula no curso e nos prazos fixados pela CONTRATADA. 

b) cancelamento do crédito por solicitação do(a) CONTRATANTE. 
c) trancamento da matrícula do(a) CONTRATANTE, por ato próprio ou   determinação superior 

por dois períodos consecutivos. 

d) por imposição legal. 

e) não apresentação de novo fiador em tempo hábil, no caso de superveniência do previsto na 

cláusula 10ª. 

f) não utilização do financiamento por 2 (dois) períodos.  

g) morte do(a) CONTRATANTE. 

h) transferência para outra Instituição. 

 



i)  contratação do FIES, Prouni.   
3ª. São causas para suspensão temporária do contrato: 

a) não utilização do financiamento por 1 (um) período. 

b) reopção de curso. 

Parágrafo Único: Nestes casos, o contrato deverá ser renovado por meio de termo aditivo, nos 

prazos fixados pela CONTRATADA, oportunidade em que poderá ser exigida a apresentação de 

documentos complementares. 
4ª. Da restituição dos valores ao fundo educacional: 

a) a restituição terá início após a conclusão do curso financiado, observado um prazo carencial de 

06 (seis) meses. 
b) os valores para a restituição serão atualizados anualmente, sempre no mês de Janeiro, 

independente da data em que se iniciou o pagamento das parcelas do reembolso, tendo como 

base os mesmos índices de correção utilizados para atualização das mensalidades dos cursos 

disponibilizados pela CONTRATADA, conforme previsão expressa na Lei nº 9.870/99 ou por 

outra que venha substituí-la. 

c) o reembolso referente a este contrato será efetuado de forma parcelada e a quantidade de 

parcelas será igual ao número de mensalidades financiadas, não havendo, em hipótese alguma, 

dilatação de prazo. 

d) as parcelas terão vencimento mensal, sempre no dia 30 (trinta) de cada mês e os pagamentos              

serão realizados por meio de boletos bancários, sendo os valores apurados com base no valor 

utilizado aplicando-se as atualizações citadas no item b. Nos casos em que houver reopção de    

curso, as parcelas serão calculadas respectivamente a cada curso financiado. 
5ª. Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela do reembolso, as partes estabelecem que 

o débito terá a incidência dos seguintes acessórios: 

a) multa de 2% (dois por cento) pelo atraso. 

    b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

6ª. Fica acordado entre as partes, com a anuência do(a) fiador(a), que persistindo o inadimplemento 

por mais de 30 (trinta) dias do vencimento da parcela, independentemente de notificação, a 
CONTRATADA poderá protestar o título e/ou registrar o nome do(a) CONTRATANTE e/ou do(a) 

fiador(a) nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito/SERASA. 
7ª. O inadimplemento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou alternadas acarretará o vencimento        

antecipado do saldo remanescente do contrato, inclusive dos renovados, estando a CONTRATADA 

autorizada a tomar as medidas judiciais cabíveis para a satisfação integral do crédito, acrescido dos 

acessórios previstos na cláusula 5ª. O(A) CONTRATANTE, além do débito, será responsável pelo 

pagamento das custas judiciais e extrajudiciais e, ainda, honorários advocatícios. 
8ª. Constitui-se fiador(a) e principal pagador(a) do reembolso: 
Nome:_________________________________________CPF:______________________________

Nacionalidade:___________________Estado Civil:_______________ Profissão:________________ 

Esposo(a):________________________________________________________________________

Residência:______________________________________________Bairro:____________________

Telefones:___________________Cidade:______________Estado:___________ CEP:___________ 
9ª. O(a) fiador(a), com a anuência de seu conjugue, se casado for (para fins do art. 1.647 do Código    

Civil), renuncia expressamente ao benefício de ordem, na forma prevista no art. 828, parágrafo I, 

do Código Civil. 
10ª. Ocorrendo o falecimento do(a) fiador(a), o(a) CONTRATANTE se compromete em noticiar o 

fato à CONTRATADA e indicar outro(a) de igual idoneidade, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, sujeitando-se à aprovação desta, sob pena de rescisão do presente instrumento, com o 



consequente vencimento do débito. 

11ª. As partes, juntamente com o(a) fiador(a), reconhecem expressamente que este contrato, tem 

força executiva, para fins do artigo 585, II do Código de Processo Civil. 
12ª. As partes elegem o foro de Curitiba-PR para dirimir todas as questões oriundas do presente 

contrato.  

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, os contratantes assinam o presente 

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas. 

 

                                                    Curitiba, ________ de _____________________ de 20_______. 

 

    ________________________________ 
            Associação Paranaense de Cultura 

                    Contratada        

 

 

_________________________________               _________________________________ 

                       Contratante                                                             Pai ou Responsável 
   

    

_________________________________ 

                     Fiador(a)              
 
 

_________________________________ 

                    Cônjuge 
 

 

Todas as páginas devem ser assinadas pelo(a) CONTRATANTE e fiador(a). 
Obs.: Será necessário o reconhecimento de firma das assinaturas do(a) CONTRATANTE, do(a) fiador(a) e 
do seu cônjuge, em uma das vias do contrato. 

 

Testemunhas (Nome, RG e CPF) 

 

___________________________ 
 

 

___________________________ 
 


