
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA 
MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA 

 

CONTRATANTE 

Uma vez finalizado o processo de compra do curso, as informações fornecidas no 
cadastramento no site da High Point farão parte deste Contrato definindo o Usuário como 
CONTRATANTE. 

 

Dados da CONTRATADA   

Empresa: Green Point School Comercial LTDA 

Nome Fantasia: High Point Idiomas 

CNPJ: 10.998.127/0001-03 

Endereço: Rua Américo Margonari, 88 – Centro 

CEP: 09715-040 

Cidade/Estado: S.B.Campo São Paulo 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, Contratante e Contratada (em conjunto 
simplesmente "Partes" ou quando isoladamente simplesmente "Parte") acima identificadas têm 
justa e contratada a celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA ("Contrato"), o qual será regido pelas 
disposições legais aplicáveis, notadamente com fundamento nos artigos 206, incisos II e III, e 209 
da Constituição Federal e nas disposições das Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, nº 9.870, 
de 23 de novembro de 1999 e nº 10.046, de 10 de janeiro de 2002, bem como pelos termos e 
condições seguintes: 
 

1. SOBRE O SERVIÇO 

1.1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços educacionais, na modalidade de ensino de 
inglês a distância, referente ao CURSO DE CONVERSAÇÃO ONLINE em conformidade com a 
legislação aplicável, com este Contrato e com o Termo de Uso disponível no site da 
CONTRATADA, comprometendo-se as Partes a cumpri-lo, sempre com base na boa-fé e no 
equilíbrio contratual. 

1.2. Ao firmar o presente contrato, o CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro concordam 
em submeter-se aos ditames das fontes legais atinentes à matéria, declarando que têm, 
portanto, conhecimento da abrangência das relações ora ajustadas. 

1.3. A orientação técnica sobre a prestação dos serviços de ensino é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, especialmente em relação à avaliação e ao rendimento escolar dos alunos, à 
fixação de carga horária, à grade curricular, à indicação de professores, à modalidade de ensino 
e à orientação didático-pedagógica, razão pela qual por força da autonomia acadêmica 
definida em lei, poderá a CONTRATADA a qualquer tempo fazer alterações nas atividades aqui 
mencionadas, procedendo com a prévia comunicação ao CONTRATANTE, através de qualquer 
meio de divulgação. 

1.4. Este contrato é válido apenas para o número de aulas adquiridas via carrinho de compras do 
site no ato da compra do pacote. 

 



1.5. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Disponibilizar material didático necessário às aulas;  
b) Honrar com as aulas adquiridas pelo CONTRATANTE no(s) dia(s), horário(s) e carga horária 

semanal definidos no ato da compra via site (carrinho).  
c) Coordenar administrativamente e academicamente os cursos, zelando pela sua qualidade 

e pelo cumprimento das metodologias de educação a distância; 
d) Aplicar atividade classificatória durante a primeira aula para verificação do nível de 

conhecimento do idioma do CONTRATANTE, a fim de oferecer aulas de conversação no 
nível adequado; 

e) Prestar suporte técnico através de e-mail com resposta até 24 horas em dias de semana e 
48 horas em finais de semana; 

1.6. São obrigações do CONTRATANTE: 
a) Fornecer dados verdadeiros de cadastro no site da CONTRATADA – principalmente e-mail 

e telefone para permanente contato; 
b) Possuir equipamentos e softwares, seguindo os requisitos mínimos mencionados no site 

(Dúvidas) da CONTRATADA, com acesso à Internet; 
c) Permitir o recebimento de e-mails do domínio highpoint.com.br e executar a verificação 

do recebimento dos mesmos tanto no lixo eletrônico quanto na caixa de Spam;  
d) Responder, no prazo estabelecido pela Coordenação Pedagógica do curso da 

CONTRATADA, a todas as mensagens recebidas via e-mail, vídeo e-mail ou fórum de 
discussões; 

e) Manter seus dados cadastrais atualizados e com informações verídicas, bem como zelar 
pela confidencialidade de sua senha e login, de forma a não permitir compartilhamento; 

f) Não reproduzir, sob qualquer forma, o material do curso, sob pena de responder, civil e 
criminalmente, perante a CONTRATADA e terceiros, nos termos da Lei n° 9.609, de 19 de 
fevereiro de 1998, por violação da propriedade intelectual, devendo o uso deste ser feito 
exclusivamente em âmbito privado pelo CONTRATANTE; 

g) Seguir os padrões de conduta estabelecidos e vigentes na Internet, abstendo-se de: violar 
a privacidade de outros usuários, permitir que outras pessoas utilizem seu acesso ao 
ambiente de treinamento, utilizar qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança 
do ambiente de treinamento e de sites relacionados, agir conscientemente para destruir 
arquivos ou programas do ambiente de treinamento e de sites relacionados, utilizar os 
nomes e e-mails dos participantes do curso para fins comerciais, enviar mensagens que 
possam ser consideradas obscenas e fora dos padrões éticos e de bons costumes. 

 

2. DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E INÍCIO DAS AULAS 

2.1. O pacote mínimo, doravante denominado “Pacote Mínimo”, que o CONTRATANTE pode 
adquirir de carga horária semanal é de 30 minutos, uma vez per semana – quatro vezes ao 
mês. A carga horária semanal depende do número de horários adquiridos pelo CONTRATANTE 
via carrinho de compras do site. O CONTRATANTE pode adquirir quantos períodos da semana 
achar necessário para fazer as aulas. 

2.2. Dia(s) e horário(s) das aulas são definidos pelo CONTRATANTE no ato da compra via site 
(carrinho). 

2.3. A disponibilidade dos horários para escolha do CONTRATANTE é apresentada pelo site no ato 
da compra do horário e dia da semana. 

2.4. O início das aulas dar-se-á em, até no máximo 10 dias úteis, após confirmação do pagamento.  

 

 

 



 
3. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 

3.1. O CONTRATANTE define a melhor forma de pagamento dentre as oferecidas via carrinho de 
compras do site. 

3.2. A não participação do CONTRATANTE aos atos acadêmicos não o eximirá do pagamento. 

3.3. A CONTRATADA poderá cobrar do CONTRATANTE por procedimentos administrativos 
solicitados pessoal ou eletronicamente (tais como segunda via de documentos), sendo certo 
que o valor de tais procedimentos administrativos será previamente informado ao 
CONTRATANTE, quer por disponibilização via e-mail, quer por divulgação na Internet, 
conforme Portaria MEC 2.864 de 26.08.2005. 

3.4. Boletos bancários (ou documentos de cobrança equivalentes) e/ou taxas decorrentes de 
procedimentos administrativos somente serão considerados efetivamente quitados após a 
compensação.  

 

4. DO CANCELAMENTO, REPOSIÇÕES DE AULAS E HORÁRIO DAS AULAS 

 

4.1. O CONTRATANTE poderá cancelar/faltar até, no máximo, 1 aula por “Pacote Mínimo” – com 
direito a, no máximo, 1 reposição subsequente e somente subsequente às 4 aulas estipuladas 
no ato da compra. Este tipo de aula fica denominada como “Reposição”. 

 

4.2. O CONTRATANTE não poderá cancelar uma aula “Reposição”. Caso não efetive esta aula, 
perderá o direito à mesma sem direito de reembolso. 

 

4.3. Será permitido, no máximo, 10 minutos de atraso para início de cada aula por parte do 
CONTRATANTE – após os 10 minutos, a aula será dada como encerrada e computada como 
falta. Os 10 minutos de atraso serão descontados do tempo total da aula de 30 minutos.  

 

4.4. As aulas, de forma alguma, excederão o horário de término contratado. 
 

5. DA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO  

 

5.1. Só será possível a alteração de horário definido no ato da compra do “Pacote Mínimo” por 
parte do CONTRATANTE caso o horário preterido esteja disponível no site.  

 

5.2. A solicitação de alteração de horário deve ser encaminhada via e-mail à CONTRATADA e 
aguardada a confirmação da alteração. 

 

5.3. Deverá constar em tal e-mail todos os motivos para a requisição da alteração de horário e o 
mesmo será analisado pela CONTRATADA. 

 

6. A RESCISÃO 
 
6.1. Será facultado à CONTRATADA rescindir o presente Contrato pela prática de atos de 

indisciplina por parte do CONTRATANTE. 
 

6.2. A CONTRATADA poderá rescindir imediatamente o presente contrato, independente de aviso 
ou notificação em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas constantes do presente 
contrato pelo CONTRATANTE. 



6.3. O “Pacote Mínimo” adquirido será suspenso caso o CONTRATANTE falte a 4 aulas consecutivas 
sem quaisquer justificativas. O dia e horário será disponibilizado para nova venda via site. 

 

7. DO ENCERRAMENTO E SUSPENSÃO DAS AULAS 

 

7.1. O horário e dia da semana adquirido no ato da compra via carrinho no site fica disponível para 
o CONTRATANTE até que o mesmo comunique por e-mail o desejo de cancelamento. Após 
acerto de débitos pendentes e envio de e-mail de confirmação por parte da CONTRATADA é 
que o contrato será suspenso e o horário e dia da semana estará disponível novamente no site 
para venda. Enquanto não for comunicado via e-mail (de forma oficial) o desejo de 
cancelamento das aulas, a cobrança do “Pacote Mínimo” será renovada automaticamente e o 
CONTRATANTE fica obrigado a pagar novo período de aulas do “Pacote Mínimo”. Assim de 
forma sucessiva.  

8. DO REEMBOLSO 

8.1. O CONTRATANTE, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, terá 7 (sete) dias para 
manifestar o seu arrependimento pela aquisição do “Pacote Mínimo”, através de e-mail 
(portal@highpoint.com.br). O prazo de 7 (sete) dias será contado a partir do envio de e-mail 
de confirmação da compra do “Pacote Mínimo” da CONTRATADA ao CONTRATANTE.  

8.2. O Pacote adquirido no site, uma vez iniciado, não será reembolsado em nenhuma hipótese. 
 

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

9.1. Devido à grande complexidade do sistema e possibilidade de falhas alheias ao sistema da 
CONTRATADA, tais como falhas nos equipamentos do usuário, problemas de conectividade 
do usuário, problemas na rede pública brasileira e possíveis incompatibilidades de 
componentes de equipamento e das aplicações, a CONTRATADA não pode garantir que o 
serviço será ininterrupto ou livre de erros, devendo o usuário entrar em contato com o 
Suporte Técnico.  

9.2. O website da CONTRATADA é u m  ambiente seguro. No entanto, nem a CONTRATADA nem 
suas parceiras e/ou fornecedoras de conteúdo devem assumir responsabilidade ou serem 
responsabilizadas por quaisquer danos ou vírus decorrentes do uso incorreto ou do ACESSO 
ILÍCITO realizado por terceiros ou hackers ao site, que possam danificar o equipamento do 
CONTRATANTE. A CONTRATADA também não é responsável por quaisquer perdas, danos 
diretos, indiretos, emergentes, resultantes do uso dos serviços, softwares, materiais, arquivos 
de áudio ou vídeo, conteúdo, ou comunicações. 

9.3. A CONTRATADA não representa ou endossa a precisão ou confiabilidade de nenhum ponto de 
vista, conselho, opinião, declaração ou outras informações proporcionadas por qualquer que 
seja o autor, uma vez que os exercícos podem conter os mesmos. Pontos de vista, conselhos, 
opiniões, declarações e outras informações são exclusivas dos autores das mesmas e não 
podem ser atribuídas a CONTRATADA. 

9.4. Ficam desde já cientes as partes que as obrigações da CONTRATADA são de meio e não de fim 
e não se caracterizam como uma garantia ou promessa de sucesso no aprendizado do idioma, 
sendo que os resultados previstos dependem do esforço pessoal do CONTRATANTE. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A CONTRATADA se resguarda no direito de uso da imagem do CONTRATANTE, bem como dos 
trabalhos acadêmicos por ele realizados, podendo veiculá-los em meios de comunicação, 

mailto:portal@highpoint.com.br


folders ou outro material de comunicação audiovisual elaborado para fins de divulgação de 
atividades acadêmicas, sem que caiba ao CONTRATANTE qualquer indenização ou 
remuneração. 

10.2. As partes reconhecem o correio eletrônico (e-mail) indicado pelo CONTRATANTE no ato do 
regsitro inicial no site e verificado eletronicamente pela CONTRATADA como uma forma válida 
e eficaz de comunicação. Não havendo qualquer comunicação de alteração do endereço 
eletrônico fornecido, qualquer comunicação enviada a tal endereço será considerada como 
válida e como tendo sido recebida pelo CONTRATANTE. 

10.3. O CONTRATANTE expressamente aceita que a CONTRATADA envie para ele mensagens de e-
mail de caráter informativo sobre os cursos online, bem como outras mensagens de e-mail de 
natureza comercial e novidades nos cursos. Caso o Usuário não deseje receber este tipo de e-
mail, poderá solicitar o cancelamento do envio dos mesmos através dos canais de 
comunicação com a CONTRATADA. 

10.4. Com exceção do que for expressamente permitido pela CONTRATADA, o CONTRATANTE não 
poderá reter eletronicamente qualquer parte do conteúdo do estágio. É proibida a cópia, 
redistribuição, arquivamento ou publicação do conteúdo do estágio sem a autorização 
expressa da CONTRATADA. 

10.5. O CONTRATANTE não está autorizado a tentar reconfigurar, desmontar ou fazer engenharia 
reversa no site da CONTRATADA. 

10.6. Em caso de dano material ao patrimônio da CONTRATADA ou de terceiros por ela contratados, 
o CONTRATANTE estará obrigado ao ressarcimento dos danos causados, independentemente 
de dolo ou culpa, e sem prejuízo da sanção disciplinar aplicável. 

10.7. O responsável financeiro pelo CONTRATANTE não poderá ser substituído na vigência deste 
Contrato, bem como de suas renovações, exceto na ocorrência de eventos como falecimento 
ou separação conjugal, quando a substituição poderá ocorrer mediante requerimento formal 
do CONTRATANTE e condicionado à aceitação expressa da CONTRATADA. 

10.8. O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto às declarações prestadas neste 
Contrato e no ato da matrícula, relativas à sua aptidão legal para assistir ou frequentar as 
aulas, concordando, desde já, que a não entrega dos documentos legais comprobatórios das 
declarações prestadas poderá acarretar o cancelamento da sua matrícula, rescindindo-se o 
presente Contrato e encerrando-se a prestação de serviços. Nesta hipótese, a CONTRATADA 
estará isenta de qualquer responsabilidade pelos eventuais danos resultantes do 
cancelamento. 

10.9. O presente Contrato prevalece sobre quaisquer contratos, adendos ou qualquer espécie de 
entendimentos anteriores entre as Partes, a respeito do curso especificado no preâmbulo 
deste Contrato. 

10.10. O CONTRATANTE e o representante legal/responsável financeiro declaram ter lido todas as 
cláusulas deste Contrato e concordam expressamente com elas. 

10.11. Dentro de padrões aceitáveis e seguindo as melhores práticas de mercado, a CONTRATADA 
poderá incluir publicidade no seu site ou enviar e-mails com publicidade, sem que isso, 
contudo prejudique o aprendizado dos alunos ou degrade a qualidade de seus cursos. 

10.12. A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer problemas técnicos de acesso à Internet 
ou por problemas de desempenho do provedor da CONTRATANTE, bem como de 
configurações da rede interna que, eventualmente, precisem de configuração especial para o 
acesso ao ambiente de treinamento da CONTRATADA. Também, a CONTRATADA não se 
responsabiliza pela interrupção dos serviços em casos de falta de fornecimento de energia 
elétrica para o sistema de seu provedor de acesso, falhas nos sistemas de transmissão de 



acesso à Internet ou de qualquer ação de terceiros que impeçam a prestação de serviço 
resultante de caso fortuito ou de força maior relacionados no Código Civil Brasileiro. 

 

11. DO FORO 
 

11.1. O presente Contrato é celebrado eletronicamente, assinado no ato da aquisição do “Pacote 
Mínimo”, pelas Partes. Quando firmado por meio eletrônico, o presente Contrato passa a ter 
eficácia com o "de acordo" eletrônico do CONTRATANTE. 

 
11.2. O relacionamento e, eventual disputa entre as Partes, será regido pelas leis da República 
Federativa do Brasil, sem consideração a qualquer disposição sobre conflito de leis. Fica eleito o 
foro da comarca de São Bernardo do Campo para dirimir qualquer ação fundada no presente 
Contrato, renunciando as Partes qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser. 
 
 


