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14. Disposições finais: 

14.1.O estudante deverá: 

14.2.Efetuar o pagamento do curso em dias como condição de sua continuidade; 

14.3.Preservar e conservar a área física e os bens móveis e imóveis cujo uso é 

autorizado pela UFMT; 

14.4. Respeitar as normas institucionais da UFMT e, em especial, O 

Regulamento do Curso; 

14.5.Apresentar documentos, sempre que solicitados pelo (a) CONTRATADO 

(A), bem como se responsabilizar pela autenticidade e veracidade das 

informações apresentadas; 

14.6.Manter seus dados atualizados, ou atualiza-los a pedido do (a) 

CONTRATADO (A), durante toda a vigência deste contrato e até que 

perdure obrigações financeiras em face do mesmo; 

14.7.No caso de irregularidades na documentação apresentada, a qualquer 

tempo, a UFMT poderá recusar a emissão de documentos oficiais referentes 

a conclusão do curso objeto do contrato; 

14.8.Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas, ao valor devido 

será acrescido multa, incidindo ainda correção monetária e juros, conforme 

estabelecido em Contrato; 

14.9.Em caso de inadimplência no pagamento de três [03] parcelas o Contrato 

poderá ser rescindido, considerando vencidas todas as demais parcelas, sem 

prejuízo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis sob as expensas do 

estudante; 

14.10. Em todos os casos de inadimplemento o estudante poderá ser cobrando 

pelas vias cabíveis até que se cesse o débito; 
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14.11. Além da cobrança, administrativa e/ou judicial, em caso de 

inadimplemento, o estudante poderá ter seu nome incluso nos serviços de 

proteção ao crédito – SPC e demais órgãos de restrição ao crédito; 

14.12. A qualquer tempo o estudante poderá desistir do curso, por qualquer 

razão, desde que comunicada a Fundação Uniselva com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data do vencimento do mês subsequente; 

14.13. A ausência de comunicação expressa importa na continuidade das 

obrigações contratadas até o final do contrato ou até a data da efetiva 

comunicação; 

14.14. A desistência, mesmo que previamente comunicada, implicará na 

cobrança de multa sobre o valor total do contrato, acrescida das parcelas 

que eventualmente estejam vencidas, a título de clausula penal 

compensatória; 

14.15. Em nenhum caso de desistência haverá restituição dos valores pagos; 

14.16. O contrato poderá ser rescindido: 

a) Pelo estudante, mediante comunicação formal prévia com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, sendo devido o pagamento integral de todas as 

parcelas vencidas, acrescidas de encargos previstos neste contrato e 

multa rescisória sobre o valor total do contrato, a título de clausula penal 

compensatória; 

b) Pela Fundação Uniselva/UFMT quando o estudante infringir as normas 

das Resoluções da UFMT e/ou o Regimento Interno do Curso, após o 

parecer do Colegiado/Coordenação de Curso, mantidas todas as 

obrigações contratuais aqui dispostas, inclusive as multas e encargos; 

c) Pela Fundação Uniselva/UFMT, ocorrendo inadimplência do estudante, 

reservando o direito de cobrar do mesmo extrajudicial e/ou judicialmente 

as parcelas vencidas, além de de todas as parcelas vencidas, acrescidas 

de encargos previstos neste contrato e multa; 

d) Pela Fundação Uniselva/UFMT em decorrência de extinção do curso 

devido caso fortuito, força maior, inviabilidade financeira em razão da 

inadimplência dos demais participantes ou quaisquer outros motivos que 

impossibilitem a continuidade do curso; 
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14.17. Não será considerada hipótese de rescisão ao presente Contrato a simples 

infrequência às aulas e/ou a não participação nas atividades curriculares, 

hipóteses essas que não desobrigam o estudante de todas as suas obrigações 

assumidas em face deste instrumento, inclusive e especialmente as 

financeiras; 

14.18. A Fundação Uniselva/UFMT não arcará com custos de material, 

apostilas, livros, acesso à internet e demais itens exigidos para o 

acompanhamento das disciplinas e aproveitamento do Curso; 

14.19. A Coordenação do Curso se reserva ao direito de alterar a data de início 

do Curso ou de cancelá-lo na hipótese de inadimplemento em face do curso 

que o torne financeiramente inviável; 

14.20. Na ocorrência de caso fortuito, força maior, inviabilidade financeira em 

razão da inadimplência dos demais participantes ou quaisquer outros 

motivos que impossibilitem a continuidade do curso, o (a) CONTRATADO 

(A) se reserva ao direito de extingui-lo mediante comunicação prévia de 20 

(vinte) dias e formalização de rescisão contratual, ocasião em que se 

extinguirá todas as obrigações assumidas entre CONTRATANTE e 

CONTRATADO (A); 

14.21. No caso de extinção do curso por caso fortuito, força maior, inviabilidade 

financeira em razão da inadimplência dos demais participantes ou quaisquer 

outros motivos que impossibilitem a continuidade do curso a Fundação 

Uniselva/UFMT não restituirá os valores já pagos pelo estudante. 

 

 

15. Local e data: Sinop, 22 de novembro de 2018. 

 

 

Profa. Dra. Emiliane Silva Santiago 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Assistência 

Interdisciplinar em Saúde Mental Infantojuvenil 

 


