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Prezados(as) Diretores(as), 

 

Conforme acordado na última reunião do comitê, encaminhamos as orientações 

sobre o requerimento e oferta de curso de férias para a Rede..  

 

Bom trabalho! 

 

Gerência Acadêmica da Rede FTC 
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1 ABERTURA DO REQUERIMENTO 
 

 O aluno deve realizar a abertura do requerimento e, neste ato, assinar o 
Termo de Abertura de Requerimento (Anexo I). 

 O sistema Akademos lançará um valor de R$100,00 que deverá ser pago 
pelo aluno na abertura do requerimento. 

 Esta taxa é lançada como curso de férias e seu valor será debitado do total 
que o aluno deverá pagar pela disciplina. 

 Ex.: 

 O aluno abre requerimento para matrícula em curso de férias 
cujo valor é R$600,00. 

 Como já pagou R$100,00 na abertura do requerimento, em caso 
de deferimento deverá pagar o complemento do valor da 
disciplina (R$500,00) no ato da realização da matrícula na 
disciplina de curso de férias solicitada. 

 Em caso de indeferimento do requerimento, este valor deve ser creditado 
pelo aluno na parcela da semestralidade do período letivo subsequente. 

 Em caso de deferimento do requerimento e desistência do aluno, o valor 
pago pela abertura do requerimento não será devolvido. 

Obs.: O pagamento apenas da taxa de abertura do requerimento não 
assegura a matrícula na disciplina pleiteada. Para tanto é obrigatória a 
quitação plena do valor da disciplina pleiteada e assinatura do Termo de 
Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Curso de 
Férias (Anexo II). 

 

2 FLUXO DO REQUERIMENTO 
 
 
 
 
 

a) O aluno abre o requerimento informando a disciplina que deseja cursar, 
assina o Termo de Requerimento de Curso de Férias, e paga o valor de 
R$100,00. 

b) O requerimento vai para a coordenação, que aguarda a abertura de outros 
requerimentos para dar o parecer, já que deve verificar se o número de 
alunos interessados é igual ou superior a 15. 

CAA=>COORDENAÇÃO=>SECAD=>CAA 
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c) Em caso de número de requerimentos para uma disciplina ser menor que 15, 
estes devem ser indeferidos. 

d) Tendo 15 requerimentos ou mais para a mesma disciplina, todos podem ser 
deferidos. 

e) O coordenador deverá passar para a SECAD cadastrar: o nome do professor, 
a disciplina e a carga horária que deverá ser oferecida. 

f) Após o deferimento, os alunos devem ser convocados pela CAA para 
realização da matrícula na disciplina, assinando o Termo de Adesão ao 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Curso de Férias e pagando 
o valor complementar. 

g) O valor a ser pago pelo curso de férias é o cobrado normalmente para uma 
matrícula em disciplina regular do semestre. 

a. Cabe lembrar que o valor a ser pago pela disciplina depende da matriz 
curricular à qual o aluno está vinculado. Assim, pode haver casos de 
alunos cursando a mesma disciplina e terem valores diferentes a 
pagar. 

h) O valor complementar a ser lançado deve ser feito no Mega, no momento da 
matrícula, por pessoa autorizada, no momento da matrícula. 

a. Para o lançamento no Mega, deve ser usada a Classe Financeira: 
Curso de Férias. 

 
3 CRIAÇÃO DA TURMA NO MEGA 
 
 
Para a criação de turmas de curso de férias deve-se seguir as seguintes 
orientações: 

 
Exemplo: CFDIRAM, CFENFAV, CFFISAM, etc. 

 
a) Todo curso de férias é vinculado ao semestre que finda, assim, os cursos de férias 

oferecidos em janeiro de 2011 devem ser criados no período letivo 20102. 
 

b) Deve iniciar com “CF” indicando que é uma turma de Curso de Férias; 
 

c) Em seguida a sigla do curso (três letras), por exemplo, DIR, MED, ENF, FIS, etc.. 
 

d) Em seguida uma letra indicando quantas turmas de Cursos de Férias existem no 
curso, iniciando com a letra “A”. Se existirem duas turmas de Cursos de Férias, a 
primeira utilizará a letra “A” e a segunda a letra “B”. 
 

e) Em seguida uma letra indicando o turno da turma de Curso de Férias. Utilize “M” 
para Matutino, “V” para Vespertino, “N” para Noturno e “D” para Diurno.  

Observação:  
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i. Na sigla da turma de curso de férias não deve ser informado o número referente 
ao semestre, pois na mesma turma podem existir disciplinas de vários semestres 
de uma grade. 

ii. Conforme outras orientações já encaminhadas, as turmas no Mega só poderiam 
ter disciplinas de uma única grade, portanto será necessário criar mais de uma 
turma de curso de férias se forem ofertadas disciplinas de grade diferentes. 

iii. Todas as turmas criadas devem ter o código da matriz informada entre 
colchetes, conforme procedimento padrão. 

Atenção: 
 
Todas as turmas de cursos de férias criadas no Mega devem ter a opção Extra-
Período ticada na tela de cadastro das turmas: 
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Anexo I 
 

TERMO DE ABERTURA DE REQUERIMENTO DE CURSO DE FÉRIAS  
 
REQUERENTE 
 

Nome: Nacionalidade: Estado Civil: 

Profissão: CPF nº: RG nº: 

Residente e domiciliado(a) à: nº: Complemento: 

Bairro: Cidade/Estado: CEP: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Declara o REQUERENTE, neste ato, conhecer as condições 
disponibilizadas no ato da assinatura do presente, na forma da legislação que rege a 
espécie, evitando-se, assim, alegações de desconhecimento a qualquer título ou pretexto, 
bem como manifesta sua livre aceitação, concordância e irrestrita adesão às condições aqui 
dispostas para abertura de requerimento de Curso de Férias da disciplina 
_________________________________________ semestre___________        
e curso ___________________________________________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O REQUERENTE pagará, no ato de abertura deste requerimento 
de Curso de Férias, o valor de R$100,00 (cem reais), que deverá ser complementado no ato 
da efetivação da matrícula acadêmica na disciplina, para o seu valor correspondente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A abertura deste requerimento não caracteriza matrícula na 
disciplina em regime de curso de férias, que deve ser realizada em até uma semana 
após a confirmação da oferta da disciplina, com a assinatura do contrato de curso de férias 
e o pagamento do valor complementar da disciplina. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A abertura do curso de férias é condicionada à formação de uma 
turma com, no mínimo, 15 alunos requerentes nos termos expressos neste instrumento e 
às viabilidades técnico-administrativa e pedagógica para oferta da disciplina neste formato 
de curso. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A não confirmação da abertura do curso ensejará a devolução, 
pela FACULDADE _____________________, do valor ora pago, sob a forma de crédito a 
ser lançado em uma das mensalidades do semestre letivo subseqüente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de desistência de curso de férias com abertura 
confirmada, o REQUERENTE não fará jus à devolução do valor pago no ato da abertura do 
requerimento. 
 
O REQUERENTE assume, neste ato, toda responsabilidade pelos prejuízos que vier a 
causar à FACULDADE ________________ ou a terceiros, em decorrência de atos que 
causem danos pessoais, materiais ou morais, inclusive, nos termos do art. 186 do CC. 
 
______________,      de                    de  ____________. 
 
____________________________                
           REQUERENTE                                   
 
RECEBIDO EM     /     /2010 
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Anexo II 
 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS - CURSO DE FÉRIAS 

 
CONTRATANTE: O (A) ALUNO (A) AO QUAL SERÃO DIRETAMENTE PRESTADOS OS 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NO TERMO DE ADESÃO EM 
ANEXO. CASO O BENEFICIÁRIO SEJA MENOR DE 18 ANOS, O CONTRATANTE SERÁ SEU 
REPRESSENTANTE LEGAL.  
 
CONTRATADA: IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda, sito a Praça da 
Inglaterra, nº 02, Ed. Nobre, Comércio, Salvador/BA, CNPJ/MF 04.670.333/0001-89, mantenedora da 
Faculdade ________________________. 
 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
educacionais, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a ministrar ao(a) 
CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO o ensino da disciplina                              , cuja carga horária 
será de     horas, na modalidade de curso de férias, durante o período de  _____/_____/______          
a       _____/______ /_______ , nos horários de _______   : _____   h a _____ :_____   h, 
observadas as disposições regimentais. 

Parágrafo único. Poderá a CONTRATANTE cancelar o curso objeto do presente instrumento quando 
não for atingido o número mínimo de alunos matriculados, ou seja, 15, ficando o CONTRATANTE 
com direito à restituição dos valores pagos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO declara que está realizando a sua 
matrícula para o curso descrito na cláusula antecedente, firmando-se, por este motivo, o presente 
contrato de prestações de serviços educacionais, cuja vigência iniciar-se-á na data da assinatura do 
termo de adesão, parte integrante deste instrumento, e findar-se-á ao término da ministração do 
curso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Havendo motivo relevante, o horário estabelecido na cláusula primeira 
poderá ser modificado a critério da CONTRATADA, obrigando-se, esta, no entanto, a cumprir a 
referida carga horária. 
 
CLÁUSULA QUARTA - A matrícula do CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO para o curso de férias 
somente será efetivada quando assinado o termo de adesão em anexo e atendidas as formalidades 
acadêmicas e financeiras. 
 
CLÁUSULA QUINTA - O (a) CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO pagará à CONTRATADA pelos 
serviços avençados na CLAUSULA PRIMEIRA o valor de R$ ________________ 
(___________________________________________________). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em nenhuma hipótese se eximirá o CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO 
do pagamento avençado, sendo vedada, ainda, a devolução pela CONTRATADA de qualquer 
importância recebida, salvo disposto no parágrafo único da cláusula primeira. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores discriminados no caput desta cláusula cobrem, 
exclusivamente, o curso de férias, sendo que os valores referentes a taxas e demais serviços serão 
fixados em ato próprio da Mantenedora e Diretoria Geral da FTC, para cada período letivo, o qual 
será devidamente publicado em todas as Unidades da FTC. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A matrícula somente estará perfeita e acabada com a efetiva 
compensação e quitação dos títulos que representam o seu pagamento, se este for realizado nesta 
modalidade. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O atraso no pagamento valor referido na CLÁUSULA QUINTA, implicará na 
incidência de multa, à taxa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, mais 1% (um por cento) de 
mora, por mês de atraso, além da correção monetária, pelo índice oficial. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considerar-se-á, para todos os efeitos legais, inadimplente, o 
CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO que deixar de pagar suas obrigações ao tempo e modo 
contratados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando verificada o ATRASO SUPERIOR A 30 DIAS, o valor do débito será 
atualizado, podendo a CONTRATADA: 
a) emitir título de crédito correspondente à parcela vencida e não paga (duplicata de serviços ou outro 
título de crédito legalmente admitido), promovendo-lhe o protesto por falta de pagamento; 
b) promover a cobrança ou execução judicial da dívida, através de advogados ou empresas 
especializadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Convencionam as partes contratantes que as despesas efetuadas 
para cobrança as parcelas em atraso, nestas incluindo-se custas judiciais, taxas cartorárias, 
honorários profissionais, correrão às expensas do CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO. 
PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo o inadimplemento de qualquer obrigação financeira assumida 
pelo(a) CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO a CONTRATADA se reserva ao direito de não aceitar a 
renovação de sua matrícula nos semestres subseqüentes, em conformidade com a Lei n.º 9870/99. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Qualquer conflito de interesse entre CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO e 
CONTRATADA não interromperá os direitos e obrigações recíprocas, ora avençados, 
especialmente, o pagamento do valor dos serviços ora contratados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - O(a) CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO declara conhecer e submeter-se ao 
Regimento Interno da FTC, normas emanadas dos seus órgãos Colegiados, bem ainda dispositivos 
legais aplicáveis à espécie. 
CLÁUSULA NONA - O presente contrato, sob qualquer hipótese, não poderá ser rescindido, salvo 
pela CONTRATADA nos seguintes casos: 
a) por descumprimento pelo CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO do disposto no Regimento da FTC; 
b) por conduta inadequada ou comportamento anti-social do aluno perante o corpo docente ou 
discente, bem ainda funcionários da CONTRATADA; 
c) na hipótese prevista no parágrafo único da Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O não comparecimento do CONTRATANTE às aulas ou atividades de ensino 
da disciplina, inclusive, quando reprovado por número de faltas, não o exime do pagamento integral 
do curso ora avençado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA não será responsável pela guarda dos bens, 
objetos e material didático - pedagógico de propriedade ou uso individual do CONTRATANTE, 
especialmente, veículos no estacionamento. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA poderá ministrar aulas no período de greve de 
transporte coletivo, responsabilizando-se o(a) CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO a comparecer às 
aulas, nestas oportunidades, reconhecendo postos à sua disposição os serviços ora contratados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA poderá ceder, transferir ou caucionar os direitos 
de crédito e garantia desse contrato após a assinatura, ficando os cessionários, em tais casos, sub-
rogados em todos os direitos, interesses, prerrogativas e garantias decorrentes do contrato cedido ou 
caucionado, o mesmo podendo fazer quanto aos títulos conjunta ou separadamente com o contrato. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - A tolerância, por parte da CONTRATADA, quanto ao 
inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato, por parte do(a) 
CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO, não implicará na renúncia de direito ou novação da dívida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O(a) CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO obriga-se a comunicar à 
CONTRATADA seu novo domicílio, sempre que houver alteração do mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Elegem as partes competentes para dirimir questões oriundas do 
presente contrato o Foro de Salvador – BA, renunciando ambas as partes, desde já outro Foro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, aceitam as cláusulas, condições, teor e forma pública de 
conhecimento do presente contrato. 
 
__________________, _____ de ___________de _________ 
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______________________________  ______________________________ 
Contratante     Contratada 


