
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS VIA INTERNET 

TERMO DE ADESÃO A CURSO A DISTÂNCIA 

Pelo presente instrumento particular que são partes de um lado a FATO CURSOS E CONCURSOS 
LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 07.437.200/0001-55, com sede na Rua Vila Maria, nº 99, Cuiabá/MT, 
empresa mantenedora do site www.fatodigital.com.br, doravante denominada CONTRATADA, e de 
outro lado o CONTRATANTE, devidamente qualificado(a) no formulário de cadastro constante no 
site, tem justo e acertado o presente termo, com as características e condições seguintes: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA 1ª. O objeto do presente termo é a prestação de serviços de Curso a Distância por site 
ao CONTRATANTE. Tem por finalidade a preparação para concurso público, mediante a 
disponibilização de conteúdos audiovisuais (vídeo aulas) e escritos (material didático). 

CLÁUSULA 2ª. O acesso ao conteúdo do Curso será realizado pelo CONTRATANTE através de 
computador e conexão à internet própria. O CONTRATANTE deverá cadastrar-se no site da 
CONTRATADA para obter um login de usuário, cuja senha de acesso será formulada pelo próprio. 
Esta senha é exclusiva e não pode ser divulgada, cedida, emprestada ou usada por terceiros 
sob pena de quebra contratual, além de responsabilização cível e penal. 

CLÁUSULA 3ª. A conexão do CONTRATANTE à internet para realização das atividades do CURSO 
é de sua exclusiva responsabilidade. Quanto ao computador ou notebook, as configurações mínimas 
recomendadas pela CONTRATADA são: Processador 2.33 GHz ou superior; Memória RAM 1Gb ou 
superior; Memória gráfica 128 Mb (placa de vídeo) ou superior; HD com 10Gb livres; Monitor 
1024x768 pixels e uma BANDA de internet de no mínimo 2MB (real e constante). O CONTRATANTE 
poderá assegurar-se da compatibilidade, realizando teste de acesso à área gratuita do curso, 
cabendo a CONTRATADA tão somente manter a disposição do CONTRATANTE as tele aulas e 
materiais didáticos previstos para o curso. 

TERMOS DE USO 

Cláusula 4ª. O cadastramento prévio é condição para o início da matrícula no curso, sendo que, se 
houver incorreções nos dados, a matrícula poderá ser cancelada, independentemente de aviso ou 
notificação prévia a CONTRATADA. 

Cláusula 5ª. O CONTRATANTE terá direito de acesso ao curso após o pagamento da TAXA 
correspondente, no valor e forma de pagamento estipulado no site da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Após a confirmação, pelo banco cobrador, do pagamento do boleto bancário 
ou da compensação da operação de crédito, será liberado o acesso ao curso. O prazo habitual de 
liberação ocorre em 24 horas para pagamento por cartão e 72 horas (úteis) de pagamento realizado 
com boleto. 

Cláusula 6ª. A CONTRATADA empenha-se em manter a qualidade, atualidade e autenticidade do 
curso. Entretanto, como em qualquer curso de natureza auto didática, o aproveitamento dependerá 
do esforço e diligência do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Nas aulas provenientes de transmissões na modalidade AO VIVO, o tempo 
de envio da mesma para visualização do CONTRATANTE será de até 48h (úteis) após a sua 
transmissão. 

Cláusula 7ª. Para sanar dúvidas relacionadas aos serviços e conexão de sistema o CONTRATANTE 
terá à disposição o Suporte Técnico, pelo fone (65) 3624-4404, que atende em horário comercial, 
tanto ligações quanto WhatsApp. Nos demais dias o Suporte Técnico é através do endereço 
eletrônico: atendimentofatodigital@gmail,com 

Cláusula 8ª. A CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério e em qualquer tempo, modificar ou 
desativar o curso, e/ou fazer modificações neste Termo de Uso. Eventual desativação não afetará 
os direitos do CONTRATANTE, dentro do período limite de conclusão estipulado neste Termo. 



Cláusula 9ª. O prazo limite de conclusão de estudo é estabelecido na pagina do site da 
CONTRATADA, no que concerne às informações básicas do CURSO, prazo este que deverá ser 
sempre contado a partir da liberação do acesso (confirmação de pagamento) do usuário. 

DO CANCELAMENTO, DESISTÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO DE CURSO 

Cláusula 10ª. Assim como disposto no Art. 49 da LEI Nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990, o 
CONTRATANTE terá o prazo de 7 dias corridos a partir da aquisição do curso para desistir de sua 
compra, passado o prazo os valores do curso serão cobrados normalmente. 

Parágrafo único: no caso de cancelamento dentro do prazo de 7 dias, o CONTRATANTE deverá 
informar via e-mail (atendimentofatodigital@gmail,com) 

 

Cláusula 11ª. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

• Pelo(a) CONTRATANTE a pedido: Por desistência formal; 

• Pela CONTRATADA de ofício: Por desligamento, nos termos constante neste contrato; 

• Por qualquer das partes no caso de situações que provoquem grave desequilíbrio na relação 
pactuada, advinda de fatores imprevisíveis, e para os quais as partes aqui pactuadas não 
contribuíram direta ou indiretamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em todos os casos fica o(a) CONTRATANTE obrigado a pagar o valor 
das parcelas vencidas até a data da rescisão, além de outros débitos eventualmente existentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa da 
CONTRATADA, dada ciência ao  CONTRATANTE antes do seu término, com o consequente 
cancelamento da matrícula, caso o(a) aluno(a) cometa infração disciplinar que justifique seu 
desligamento do estabelecimento de ensino ou por motivo que incompatibilize a permanência do(a) 
aluno(a) ou a torne prejudicial a ele(a), aos colegas, à coletividade e à comunidade escolar ou ao 
processo educativo, em todo caso assegurado amplo direito de defesa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A falta de acesso por decisão do aluno ao curso contratado não exime 
o CONTRATANTE do pagamento das mensalidades, tampouco caracteriza o encerramento do 
mesmo. Devendo a rescisão unilateral do contrato ser feita formalmente pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 12ª.  No caso do CONTRATANTE tomar a iniciativa de rescindir este contrato antes de 
sua finalização, deverá pagar à CONTRATADA, em forma de multa rescisória, a quantia 
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o a carga horária restante ao término deste contrato, 
além de quitar o valor correspondente a Carga Horária já disponibilizada visto que a vaga foi ocupada 
pelo aluno e o conteúdo disponibilizado. 

Cláusula 13ª. Fica o (a) CONTRANTANTE ciente que devido os serviços de transmissão serem 
reproduzidos com base em uma turma presencial (TRANSMISSÃO AO VIVO DAS AULAS) os 
mesmos estão condicionados a formação de turma, a qual caso não ocorra, 
será devolvido integralmente os valores a CONTRATANTE, via transferência bancária, ou outra 
modalidade a ser combinada pelas partes. 

DIREITOS AUTORAIS E MARCAS 

Cláusula 14ª. O curso disponibilizado no site constitui material protegido por direitos autorais, 
pertencentes à CONTRATADA e seus respectivos fornecedores de informações e parceiros. A 
reprodução ou armazenamento indevido de materiais obtidos a partir deste serviço sujeitará os 
infratores às penas das leis aplicáveis em matéria de direito autoral. 



Cláusula 15ª. A denominação social da CONTRATADA, seus logotipos, bem como todos os 
elementos característicos da tecnologia desenvolvida e aqui apresentada, sob a forma da articulação 
de bases de dados, constituem marcas registradas e propriedades intelectuais privadas e todos os 
direitos decorrentes de seu registro são assegurados por lei. 

PROPRIEDADE DOS MATERIAIS 

Cláusula 16ª. Os materiais são protegidos por copyrights nacionais e por leis internacionais de 
copyright. Não podem ser copiados, reproduzidos, modificados, publicados, atualizados, postados, 
transmitidos ou distribuídos de qualquer maneira sem autorização prévia e por escrito da 
CONTRATADA, que não cede nenhum direito implícito ou explícito sob nenhuma patente, copyright, 
marca registrada ou informações de segredo comercial. 

GARANTIAS E RESTRIÇÕES 

Cláusula 17ª. A CONTRATADA garante o conteúdo e atualização do curso. Em nenhuma hipótese, 
a CONTRATADA e/ou seus respectivos fornecedores e parceiros serão responsáveis por qualquer 
dano especial, consequencial ou qualquer outro, direto ou indireto, decorrente da impossibilidade de 
uso, perda de dados ou lucros, seja em razão de contrato, culpa ou dolo, resultante ou relativo ao 
uso ou desempenho do software, dos documentos, do fornecimento ou falha no fornecimento de 
serviços, ou de informações disponíveis neste site, ou no curso. 

Cláusula 18ª. O site tem como objetivo somente propiciar aos usuários rapidez e facilidade ao 
conteúdo do curso, sem que, com isto, seja subentendido como garantia irrestrita. 

LEIS APLICÁVEIS 

Cláusula 19ª. Este site é controlado e operado pela CONTRATADA, a partir de seu escritório na 
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil, e rege-se pelas leis brasileiras. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 20ª. Poderá ser exigido do CONTRATANTE, a critério da política pedagógica da 
CONTRATADA para este Curso, a resolução de exercícios, simulados, atividades e avaliações 
diversas, sendo essas atividades entendidas como procedimentos não obrigatórios para a conclusão 
do curso. 

Cláusula 21ª. A CONTRATADA disponibilizará, em formato digital ou de forma física. Certificado de 
participação ao aluno que concluir, com êxito, as atividades exigidas para este curso, pelo qual será 
cobrado o valor de R$ 60,00 (Sessenta reais), acrescido de taxa de envio, caso o CONTRATANTE 
venha a solicitar. 

Parágrafo primeiro: A taxa de envio será cobrada conforme tabela de serviços do correio. 

Parágrafo segundo: O prazo para emissão do certificado pela CONTRATADA é de até 15 (quinze) 
dias contados da comprovação do pagamento do valor descrito nesta cláusula. 

Cláusula 22ª. A CONTRATADA não se compromete em enviar quaisquer materiais por 
correspondência, sendo toda e qualquer troca de informação entre o CONTRATANTE e a 
administração do site estritamente eletrônica. 

Cláusula 23ª. O CONTRATANTE declara expressamente dispor de computador ou de algum 
dispositivo móvel - como Tablet, i-Phone, i-Pad ou Smartphone – e estes terem configurações 
mínimas necessárias de conexão com a Internet em banda larga – conforme previsto na Cláusula 
3ª. Considera-se também apto a operar os ditos dispositivos e as funcionalidades básicas do 
manuseio das ferramentas de informática, como download de arquivos, upload de documentos, 
compactação e descompactação de arquivos, entre outras operações subentendidas como básicas 
da Internet. 

Parágrafo 1º. O CONTRATANTE não poderá realizar acesso do curso por mais de 1 dispositivo 
(simultâneo), pois se assim fizer terá seu acesso bloqueado automaticamente. 

Parágrafo 2º. A CONTRATADA não se responsabiliza pela impossibilidade de o aluno assistir às 
vídeo-aulas e operar seu ambiente virtual de aprendizagem pelas seguintes razões: 



(a) falta de habilidade na operação dos recursos básicos de informática e da Internet; 

(b) baixa qualidade ou oscilação de conexão com a Internet a partir de seu computador ou dispositivo 
móvel; 

(c) falta de tempo ou ambiência propícia para seus estudos. 

(d) problemas de configuração, atualização ou vírus no equipamento. 

Parágrafo 3º. Dispositivos com sistema operacional IOS (IPad e Iphone) necessitam de 
configuração especial a qual poderá ser feita a distância através do suporte técnico da 
CONTRATADA. 

Parágrafo 4º. O sistema não é compatível aos seguintes Sistemas Operacionais: Windows Phone, 
Android versões abaixo de 4.0 e dispositivos que não contenham Adobe Flash Player. 

Cláusula 24ª. A carga-horária deste Curso, exibida no site, não deve ser entendida por carga-horária 
de vídeo-aula, mas sim por uma carga-horária de estudos a distância no sentido mais amplo, 
envolvendo os tempos consumidos para atividades como: 

(a) reprise das vídeo-aulas para esclarecimentos de dúvidas e reforço; 

(b) resolução de questões; 

(c) e demais atividades de pesquisa pelos links e referências disponibilizados durante as vídeo-aulas 
e no próprio ambiente de estudos. 

ACEITAÇÃO DO TERMO 

A expressa, irrestrita e integral aceitação dos termos de uso acima, pelas partes, são caracterizadas 
pela aceitação eletrônica no botão “ACEITO”. 

O CONTRATANTE declara que leu, compreendeu e aceita as condições do presente TERMO 
DE ADESÃO 


