
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 
 
 Aluno:___________________________________________________________________Data Nascimento:____________ 
 
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, o BLACK CAT DANCE               
CENTER, situado na Rua 7 de setembro, 517 – 3° pavimento - Centro – Blumenau (no prédio da Confeitaria Saxônia,                    
entrada pela escada lateral), inscrito no CNPJ 24.364.852/0001-26, neste ato representado por seus diretores legalmente               
constituídos e de outro lado o responsável financeiro ou próprio(a) aluno(a) matriculado(a), doravante denominado              
CONTRATANTE, têm entre si justo e contratado o que segue:  
 
CLÁUSULA 1ª - O presente contrato é estabelecido sob os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e regimentos dos                      
“Cursos Livres” e tem por finalidade a prestação de serviços educacionais em DANÇA.  
 
Parágrafo 1º - A anuidade será dividida em 11 parcelas, de fevereiro a dezembro de cada ano. As parcelas de cada aluno                      
corresponderão a uma anuidade básica referente à turma (ou turmas) que se matricular. Reajustes serão aplicados                
anualmente, conforme índices de correção usuais (ex. IGPM, INPC) e projeção de custos de manutenção da escola.  
 
Parágrafo 2º - Em caso de desistência do curso, o contratante obriga-se a formalizar o cancelamento por escrito com pelo                    
menos 1 (um) mês de antecedência junto ao BLACK CAT DANCE CENTER, e apenas após esta solicitação serão canceladas as                    
parcelas restantes.  
 
Parágrafo 3° - Havendo inadimplência superior a 2 (dois) meses, a matrícula será automaticamente cancelada, liberando a                 
vaga para o próximo aluno interessado e fica autorizado ao BLACK CAT DANCE CENTER a emitir duplicata(s) no valor devido,                    
para cobrança por Prestação de Serviços, nos termos da lei 9.492 de 10/09/97.  
 
Parágrafo 4° - O estudante matriculado terá contrato mínimo de 3 (três) meses. Caso desistir neste período, pagará o valor                    
correspondente.  
 
CLÁUSULA 2ª - O contratante pagará suas parcelas segundo a tabela anual em vigor do Studio e conforme o número de aulas                      
que estabelecer em sua matrícula, ou em suas respectivas alterações posteriores. A quitação será feita através de boleto                  
bancário, com prazo de vencimento até o dia 10 de cada mês. Boletos quitados até o dia 10 (dez) receberão um desconto de                       
R$5,00 (cinco reais); e boletos após esta data perderão este desconto e também adição de multa de 2% ao mês + juros de                       
R$0,50 ao dia.  
 
Parágrafo 1º - Núcleo familiar com 3 praticantes ou mais e mesmo responsável financeiro terá desconto de 10% (dez por                    
cento) sobre a anuidade básica do terceiro integrante junto ao Black Cat Dance Center.  
 
Parágrafo 2° - Casos individuais, como bolsas de estudo, negociação de prazos, permuta de serviços, convênios com outras                  
instituições, entre outros, serão regidos por acordo em separado e específico, prevalecendo as demais cláusulas aqui                
acordadas. 
  
CLÁUSULA 3ª - Os valores das anuidades referem-se exclusivamente a aulas, sendo quaisquer outros serviços, como cursos                 
extracurriculares, taxas de exames, materiais, uniformes, figurinos, fotos e outros, cobrados separadamente. A maioria dos               
serviços extras não são obrigatórios, com exceção dos figurinos, para aqueles que optarem participar das apresentações.  
 
CLÁUSULA 4ª - O contratante reconhece a competência e responsabilidade do BLACK CAT DANCE CENTER e aceita os                  
programas de ensino adotados, acatando ao seu regimento interno, normas disciplinares, agrupamento de estudantes em               
turmas conforme seu nível técnico, bem como a inclusão – ou não - nas diversas danças, espetáculos, apresentações                  
ocasionais ou participação em festivais competitivos. 
  
Parágrafo 1º- Os cursos oferecidos pelo BLACK CAT DANCE CENTER são de DANÇAS URBANAS E SUAS VARIAÇÕES, podendo a                   
qualquer momento incluir ou extinguir cursos e gêneros. O Studio reserva-se o direito de fechar cursos ou turmas deficitárias,                   
solicitando o reenquadramento do aluno em outro grupo, não cabendo indenização por quebra contratual.  



  
Parágrafo 2º - A determinação dos meses letivos, dias de aula e ensaios, separação de turmas e quadros de horários, é de                      
competência do BLACK CAT DANCE CENTER, devendo o aluno tomar conhecimento dos mesmos no período de matrícula,                 
informando-se na secretaria, ou, acessando o site https://www.blackcatdancecenter.com, e pelo instagram           
@blackcatdancecenter. Serão guardados dias santos e feriados nacionais, reservando-se o BLACK CAT DANCE CENTER o               
direito de cancelar ou transferir aulas em caso de interesse maior, como cursos extras, exames, palestras, pontos facultativos,                  
reparos urgentes em equipamentos e ambientes, ou por motivo de segurança, trânsito, defesa civil, saúde pública ou outros.  
 
CLÁUSULA 5ª – O BLACK CAT DANCE CENTER compromete-se oferecer aulas de dança ministradas por professores                
qualificados; seguir programas de ensino de reconhecida seriedade; procurar contribuir para o desenvolvimento físico e               
intelectual do estudante, trabalhar dentro de padrões técnicos e pedagógicos de excelência; tentar despertar nos estudantes                
bons hábitos culturais; promover objetivamente o progresso técnico e artístico do estudante de acordo com suas aptidões e                  
possibilidades individuais.  
 
Parágrafo 1º - Os professores, muito embora se comprometam a despender a todos os estudantes a mesma atenção e os                    
mesmos ensinamentos, não garantem resultados e promoções iguais a todos. É do conhecimento do contratante que as                 
condições físicas são individuais e distintas, e que o tempo para atingir-se cada nível de progresso varia de aluno para aluno.  
 
CLÁUSULA 6ª – O contratante responsabiliza-se inteiramente pelos seus pertences pessoais, que, mesmo em caso de perda                 
nas dependências deste Centro de Dança, não serão ressarcidos pelo BLACK CAT DANCE CENTER.  
 
CLÁUSULA 7ª – O BLACK CAT DANCE CENTER oferecerá aos estudantes a oportunidade de participar de seus espetáculos e/ou                   
apresentações em outros locais e eventos da cidade. Esta participação é opcional, mediante assinatura de autorização                
específica. Uma vez inscrito na(s) apresentação(ões), o estudante compromete-se a aceitar as determinações do Studio no                
que concerne à seleção de danças, escolha de figurinos e procedimentos dos dias de ensaios e espetáculos. Aos estudantes                   
que participarem de apresentações, não haverá remuneração.  
 
Parágrafo 1º - Não se obriga o BLACK CAT DANCE CENTER a incluir nos espetáculos, o aluno que apresentar inadimplência nas                     
parcelas da anuidade, não houver quitado seus figurinos, não tiver frequência suficiente nas aulas e ensaios, ou aquele que                   
ingressar numa turma em que os preparativos para as apresentações já estiverem demasiado adiantados.  
 
CLÁUSULA 8ª – O aluno, ou seus pais, caso seja menor, desde já cedem ao BLACK CAT DANCE CENTER o direito de uso de                        
imagem, autorizando a veiculação de sua imagem em todos os meios de publicação e difusão que interessem aos fins                   
artísticos e/ou comerciais do BLACK CAT DANCE CENTER, como entidade voltada a fins educacionais e culturais.  
 
CLÁUSULA 9ª – O ingresso do estudante no Studio pressupõe que tenha condições de saúde para frequentar as aulas e                    
realizar esforço físico, sendo de sua inteira responsabilidade informar o BLACK CAT DANCE CENTER de eventuais doenças,                 
lesões ou sequelas.  
 
CLÁUSULA 10ª – A vigência deste contrato será renovada a cada ano, mediante aceitação no respectivo campo (abaixo), o                   
que se configura como renovação de matrícula.  
 
CLÁUSULA 11ª – Convencionam as partes que quaisquer conflitos, controvérsias, reivindicações ou litígios, que se originem ou                 
se relacionem com este contrato, serão resolvidos pela arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/1996 e com o regulamento e                    
as regras de mediação e arbitragem da CMAB – Câmara de Mediação e Arbitragem de Blumenau e Região Ltda, situada na                     
Rua Presidente Getúlio Vargas, 196, 3 º andar, sala 308, Edifício Getúlio Vargas, Centro, Blumenau, SC, inscrita sob o CNPJ n º                      
20.194.739/0001-99.  
 
Blumenau, 10 de outubro de 2019.  
BLACK CAT DANCE CENTER 
  
 
Responsável Financeiro:_________________________________________________________CPF nº._________________  
 
Assinatura:_____________________________________________________________  

 
 
 

https://www.blackcatdancecenter.com/


ANUIDADE - VALORES 2020 
 

● Início das aulas: 10/02/2020 
● Valor de Matrícula: R$ 65,00 (Incluso a camiseta FIVE BUCKS do 16° FESTIVAL DE HIP HOP BLACK CAT). 

 

VALORES 2020: 

Turmas que acontecem 2x na semana (1h):  

● Matriculados até 15 de fevereiro de 2020 – 11 parcelas de R$ 130,00;  
● Matriculados até 15 de março de 2020 - 10 parcelas de R$ 135,00; 
● Matriculados a partir de abril de 2020 – parcelas até dezembro de R$ 140,00; 

Turmas que acontecem 1x na semana (1h30):  

● Matriculados até 15 de fevereiro de 2020 – 11 parcelas de R$ 120,00;  
● Matriculados até 15 de março de 2020 - 10 parcelas de R$ 125,00; 
● Matriculados a partir de abril de 2020 – parcelas até dezembro de R$ 130,00; 

(Quando a turma existe 2x na semana e a opção de praticar apenas 1x for do contratante, o mesmo pagará o valor 
inteiro regular daquela turma). 

 

● A vaga só será garantida mediante entrega/envio do documento preenchido e assinado + taxa de matrícula paga 
(enviando o comprovante). 

● Verificar a disponibilidade de vaga das turmas antes de efetuar a matrícula. As turmas têm limite de vagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE MATRÍCULA 

(Preencher em letra de forma legível) 

 

Rematrícula: (   )     Matrícula nova: (   ) 

DADOS PESSOAIS DO ALUNO: 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento: __/__/____. 

CEP: __________________ Cidade: ______________ Bairro: _________________________ 

Rua: _________________________________________n°________ Complemento: _______ 

Fone Residencial: __________________Celular: ___________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

Se estudante, escola em que estuda: ___________________________________________ 

Nome do pai: __________________________________Contato: _____________________ 

Nome da mãe: _________________________________Contato: _____________________ 

Problema de saúde?  Sim(   )         Não(   )         Qual? _______________________________ 

Pratica dança ou esporte por recomendação médica? _____________________________ 

Alguma restrição? _________________________________________________________ 

Experiência anterior em dança / especifique: ____________________________________ 

 

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELAS MENSALIDADES: 

-> Caso o aluno seja maior de 18 anos, e também o responsável financeiro, não é necessário preencher. 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento: __/__/____  CPF: ________________________. 

CEP: __________________ Cidade: ______________ Bairro: _________________________ 

Rua: _________________________________________n°________ Complemento: _______ 

Fone Residencial: _______________ Celular: ______________ Comercial: _______________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

FAÇA UM "X" NA(S) TURMA(S) QUE DESEJA SE MATRICULAR: 

❏ HIP HOP TEEN - ter e qui - 16:30 às 17:30 - Alice 
❏ CALL UP - seg e qua - 17:30 às 18:30 - Bú 
❏ HIP HOP JUNIOR - seg e qua - 18:30 às 19:30 - Bruna H 
❏ JAZZ - seg e qua - 16:30 às 17:30 - Mana 
❏ PILATES - ter e qui - 9:00 às 10:00 - Luca 
❏ FEMME STYLE INICIANTE - seg - 19:30 às 21:00 - Bruna H 
❏ FEMME + HIP HOP INTERMEDIÁRIO - qua - 19:30 às 21:00 - Bruna H e Guto 
❏ FEMME + HIP HOP INICIANTE/INTERMEDIÁRIO - sáb - 10:00 às 11:30 - Alice 

 



Grupos avançados e fechados (entrada apenas para convidados ou seletivas): 

❏ BRUTOS CIA  
❏ BRUTOS CIA (jr) 
❏ OVERNIGHT 
❏ AVULSOS 

 

Considerando as necessidades urgentes de abraçar ideias sustentáveis e a grande quantidade de pessoas que               
utilizam internet banking, não utilizaremos mais a opção de carnê impresso. O carnê será enviado via email. Escreva                  
abaixo (com letra legível) o email para envio do carnê: 

Email: __________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________ Data: ___/___/______. 

(A efetivação da matrícula está vinculada à assinatura do respectivo contrato, por parte do responsável pelas 
mensalidades, bem como ao pagamento da taxa de matrículas e à quitação da taxa e débitos anteriores, se houver.) 


