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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

Por meio do presente instrumento jurídico, as PARTES: 

- S R MEIRA, CURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.683.919/0001-22, sediada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, 
portadora do domínio www.sabiomilitar.com.br; 

- o ALUNO e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO, aderente aos presentes Termos e Condições Gerais do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente identificado e qualificado no “Formulário 
de Cadastro e Requerimento de Matrícula”, constante do site www.sabiomilitar.com.br, e denominado 
ao longo deste Contrato simplesmente como ALUNO; 

Resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que será regido pelas 
cláusulas e condições seguintes:  

 

I - DO OBJETO 

CLÁUSULA 1ª - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais concernente ao 
CURSO PREPARATÓRIO PARA OS CONCURSOS INTERNOS DA PMPR - A DISTÂNCIA, nos padrões 
propostos pela CONTRATADA e sob a livre escolha pelo ALUNO, que será desenvolvido no Portal Sábio 
Militar (www.sabiomilitar.com.br), em AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM denominado de “ÁREA 
DO ALUNO”, mediante a disponibilização de vídeo-aulas, conteúdos complementares, exercícios 
simulados e serviço de tutoria online para esclarecimento de dúvidas, que tem por finalidade a 
preparação para os Concursos Internos promovidos pela Polícia Militar do Estado do Paraná destinados 
ao preenchimento de vagas, por exame de mérito intelectual, em Cursos de Formação de Cabos (CFC), 
em Cursos de Formação de Sargentos (CFS) e em Cursos de Habilitação de Oficiais ao Quadro Especial de 
Oficiais Policiais Militares (CHO/QEOPM).  

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA não se responsabiliza pela não abertura de Editais de Concursos 
Internos, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Paraná, aos Cursos de Formação de Cabos, aos 
Cursos de Formação de Sargentos e aos Cursos de Habilitação de Oficiais ao Quadro Especial de Oficiais 
Policiais Militares, bem como pela não abertura de vagas nos respectivos Quadros, sendo plenamente 
isenta de quaisquer obrigações, gravames ou indenizações. 

Parágrafo segundo. O ALUNO se obriga a observar as disposições do presente Contrato e reconhece e 
declara ter previamente conhecido as informações e demais conteúdos disponíveis em ambiente aberto 
e constantes do site “www.sabiomilitar.com.br” previamente ao preenchimento on-line do “Formulário 
de Cadastro e Requerimento de Matrícula”. 

 

II - DO FORMULÁRIO DE CADASTRO E DO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

CLÁUSULA 2ª – É obrigatório o preenchimento pelo ALUNO, por meio da inserção de dados, do 
“FORMULÁRIO DE CADASTRO E REQUERIMENTO DE MATRÍCULA”, constante do site 
www.sabiomilitar.com.br, como condicionante prévia para que o interessado possa prosseguir com os 
procedimentos destinados à aquisição (compra) do CURSO PREPARATÓRIO. 
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III - DA RESPONSABILIDADE PELO PROVEDOR E CONEXÃO DE INTERNET 

CLÁUSULA 3ª – A contratação de serviços de provedor e conexão à internet e respectivos pagamentos, 
reconhecidos pelo interessado como necessários para realização das atividades do CURSO 
PREPARATÓRIO, são de exclusiva responsabilidade do ALUNO, que deverá inclusive observar e atender 
todos os requisitos mínimos de equipamentos e de conexão previamente apresentados pela 
CONTRATADA e constantes do site www.sabiomilitar.com.br.  

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da 
interrupção de serviços de provedor de acesso e conexão à Internet contratados perante terceiras 
empresas pelo ALUNO, nem pela interrupção dos serviços em caso(s) de falta de fornecimento de 
energia elétrica para o sistema de seu provedor de acesso, falhas no sistema de transmissão ou de 
roteamento de acesso à internet, de incompatibilidade do sistema dos usuários com os do provedor de 
acesso; de qualquer ação de terceiros que impeça(m) a prestação dos serviços, por problemas 
provenientes de caso fortuito ou força maior, e, ainda, por determinação proveniente de decisão 
administrativa e/ou judicial.  

Parágrafo Segundo. Compete à CONTRATADA tão somente manter a disposição do ALUNO as vídeo-
aulas, o conteúdo complementar e os exercícios simulados no ambiente virtual de aprendizagem (ÁREA 
DO ALUNO). 

 

IV - DO TESTE DE CONECTIVIDADE 

CLÁUSULA 4º É obrigatória a realização pelo ALUNO do “TESTE DE CONECTIVIDADE” disponibilizado 
pela CONTRATADA no site www.sabiomilitar.com.br, como condicionante prévia, para que o 
interessado possa prosseguir com os procedimentos destinados à aquisição (compra) do curso 
preparatório. 

 

V - DA LEITURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CLÁUSULA 5ª – É obrigatória a leitura pelo ALUNO do inteiro teor deste “INSTRUMENTO CONTRATUAL 
DE ADESÃO” disponibilizado pela CONTRATADA no site www.sabiomilitar.com.br, como condicionante 
prévia, para que o interessado possa prosseguir com os procedimentos destinados à aquisição (compra) 
do curso preparatório. 

 

VI - DA DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PRÉVIOS AO ATO DE AQUISIÇÃO 

CLÁUSULA 6ª – O ALUNO interessado em iniciar os PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO (COMPRA) DO 
CURSO PREPARATÓRIO deverá previamente assinalar o ícone próprio disponibilizado pela 

CONTRATADA e constante do site www.sabiomilitar.com.br com os seguintes dizeres “ □ Conheci os 

requisitos mínimos de equipamentos e conexão, efetuei os testes de conectividade e li os Termos e 
Condições Gerais do Contrato”.  

 

VII - DOS ATOS DE AQUISIÇÃO (COMPRA) DO CURSO PREPARATÓRIO 

CLÁUSULA 7ª – O ALUNO, para fins de aquisição do CURSO PREPARATÓRIO, após a declaração de 

procedimentos prévios ao ato de aquisição, deverá acionar o botão “COMPRAR CURSO”, momento em 
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que será redirecionado à página exclusiva destinada para a compra, que contém o valor global do curso 
preparatório em moeda nacional, podendo, a juízo e critério exclusivo da CONTRATADA, sem período 
de tempo previamente determinado ou vinculações a quaisquer outras circunstâncias, constar valores 
promocionais”, sendo que os valores regulares ou promocionais poderão ser modificados a qualquer 
tempo, desde que os atos de modificação de valores levados a efeito pela CONTRATADA sejam 
anteriores à data de confirmação do pagamento.  

Parágrafo Primeiro. Os demais procedimentos de compra serão executados pelo ALUNO mediante o 
redirecionamento aos sites PagSeguro, PayPal ou MercadoPago, submetendo-se o ALUNO aos 
regramentos definidos pelas referidas operadoras. O ALUNO também poderá optar por transferência 
eletrônica ou depósito em conta corrente fornecida pela CONTRATADA.  

Parágrafo Segundo. Admite-se a aquisição (compra) do CURSO PREPARATÓRIO de maneira antecipada 
pelo ALUNO, caracterizando-se como “compra antecipada” aquela concretizada em data anterior à 
prevista pela CONTRATADA para o início do CURSO, cuja data de início estará informada pela 
CONTRATADA no site www.sabiomilitar.com.br e fixada previamente ao ato de compra, podendo a 
CONTRATADA estabelecer valores promocionais por tempo limitado, podendo a promoção ser 
interrompida a qualquer momento, sem quaisquer vinculações à data de início do curso. 

 

VIII – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA 8ª – O valor do investimento no CURSO PREPARATÓRIO por parte do ALUNO é de R$ 699,00 
(seiscentos e noventa e nove) reais.  

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA poderá, mediante livre arbítrio e exclusiva discricionariedade, 
estabelecer promoções de quaisquer natureza, garantindo margens de descontos em relação ao valor 
do investimento.   

Parágrafo segundo. Qualquer desconto eventualmente concedido ao ALUNO terá caráter excepcional e 
não constituirá compromisso de concessão para outros cursos que o interessado pretenda contratar 
perante a CONTRATADA.  

CLÁUSULA 9ª – O pagamento será feito exclusivamente pela internet através do sites PagSeguro, PayPal 
ou MercadoPago, cujas regras próprias o ALUNO passará a estar unicamente vinculado, podendo optar 
inclusive pela opção de parcelamento, responsabilizando-se, nesta hipótese, integralmente sob a 
incidência de juros. 

Parágrafo Único. O ALUNO poderá optar pela opção de transferência eletrônica ou depósito bancário, 
em conta corrente indicada pela CONTRATADA, devendo o interessado encaminhar cópia do respectivo 
comprovante ao email matrícula@sabiomilitar.com.br , sendo que os demais procedimentos pela 
CONTRATADA, quanto à liberação de login e senha, somente serão efetivados após a confirmação do 
pagamento. 

CLÁUSULA 10ª – O ALUNO declara-se ciente e concorda que o prazo máximo de acesso ao conteúdo 
didático do CURSO PREPARATÓRIO, por meio do AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO 
ALUNO), conforme metodologia definida na cláusula décima quarta e respectivos parágrafos deste 
instrumento jurídico, não guarda relação com o eventual número de parcelas financeiras a pagar em 
razão de financiamento concretizado pelo ALUNO nos sites PagSeguro, PayPal ou MercadoPago, de 
modo que o encerramento do CURSO PREPARATÓRIO não gera quaisquer efeitos para interromper ou 
suspender as obrigações de ordem financeira assumidas pelo interessado.      

mailto:matrícula@sabiomilitar.com.br
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IX – DA MATRÍCULA 

CLÁUSULA 11ª – A matrícula ao CURSO PREPARATÓRIO será validada pela CONTRATADA tendo por base 
os dados inseridos pelo ALUNO no “FORMULÁRIO DE CADASTRO E REQUERIMENTO DE MATRÍCULA” 
constante do site www.sabiomilitar.com.br. 

Parágrafo primeiro. Não haverá cobrança de taxa de matrícula.  

Parágrafo segundo. A matrícula somente será validada após a aprovação do cadastro e a confirmação 
do pagamento pelas operadoras.  

Parágrafo Terceiro. O ALUNO receberá por email, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
data de confirmação do pagamento pelas operadoras, a validação da matrícula e a senha, de caráter 
pessoal e intransferível, para acesso ao “AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM” (ÁREA DO ALUNO). 
Caso o aluno não obtenha a liberação, deverá encaminhar um email para 
“matrícula@sabiomilitar.com.br”.  

 

X – DO ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO) 

CLÁUSULA 12ª – O ALUNO acessará o AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO) por 
meio da inserção de login e senha, de caráter pessoal e intransferível, fornecido por email pela 
CONTRATADA, sendo-lhe disponibilizados, após a validação do acesso pelo sistema, os seguintes 
produtos: i) vídeo-aulas do CURSO PREPARATÓRIO; ii) material complementar de cada disciplina que 
compõem os módulos de estudo; iii) exercícios simulados em quantidade definida exclusivamente pela 
CONTRATADA; iv) serviço de tutoria online para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

CLÁUSULA 13ª – O acesso ao AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO) estará 
disponível a partir de 25 de janeiro de 2016.  

CLÁUSULA 14ª – O prazo máximo de acesso pelo ALUNO ao AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
(ÁREA DO ALUNO) será de 180 (cento e oitenta) dias ocorridos. 

Parágrafo Primeiro. O ALUNO que adquirir o CURSO PREPARATÓRIO, em período promocional ou 
regular, em DATA ANTERIOR A 25 DE JANEIRO DE 2016, terá acesso ao AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 26 de 
janeiro de 2016. Expirado o prazo, não será possível o acesso ao ambiente e aos arquivos do curso. 

Parágrafo Segundo. O ALUNO que adquirir o CURSO PREPARATÓRIO, em período promocional ou 
regular, em DATA POSTERIOR A 25 DE JANEIRO DE 2016, terá acesso ao AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data 
de liberação do login e senha efetivada, por email, pela CONTRATADA. Expirado o prazo, não será 
possível o acesso ao ambiente e aos arquivos do curso. 

CLÁUSULA 15ª. A plataforma não permite que o ALUNO realize mais de um acesso simultâneo. Na 
hipótese de ser realizada mais de uma conexão simultânea ao AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
(ÁREA DO ALUNO), a última conexão a ser derrubada será a anterior, estando a CONTRATADA desde já 
autorizada a adotar este procedimento.  

CLÁUSULA 16º. São regras de observância obrigatória pelo ALUNO para a utilização do AMBIENTE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO): 
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I – O uso do login e da senha para o acesso ao AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM possui caráter 
pessoal e intransferível, restrito ao ALUNO, sendo terminantemente proibido o compartilhamento de 
aulas.  

II – É expressamente vedada a gravação ou a cópia de vídeo-aulas disponibilizados on-line na ÁREA DO 
ALUNO. 

III – É expressamente vedada a reprodução do conteúdo complementar e dos simulados disponibilizados 
na ÁREA DO ALUNO a terceiros, seja em caráter gratuito ou oneroso. 

IV – O ALUNO é exclusivamente responsável pelos equipamentos, pela contratação de serviços de 
provedor e conexão de internet necessários ao acesso do AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, 
cabendo-lhe a verificação dos requisitos técnicos mínimos e a realização do teste de conectividade, 
ambos apresentados pela CONTRATADA no site www.sabiomilitar.com.br;  

 

CLÁUSULA 17ª. O ALUNO é responsável pelo sigilo de seu acesso no AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO), sendo vedada a transferência a terceiros, sob pena de rescisão 
contratual e notificação das autoridades competentes para apuração de eventual violação de direitos 
autorais.  

CLÁUSULA 18ª. O login e a senha permitem o acesso exclusivamente ao conteúdo global que compõe o 
CURSO PREPARATÓRIO, sendo o uso da senha pelo ALUNO de caráter pessoal e intransferível, o qual 
responderá pela utilização indevida da mesma e por todos os danos ou prejuízos decorrentes da 
disponibilização a terceiros, seja com o intuito de auferir lucro ou não, sendo a guarda da senha de 
exclusiva responsabilidade do ALUNO.   

 

XI – DO CURSO PREPARATÓRIO  

CLÁUSULA 19ª. O CURSO PREPARATÓRIO é oferecido pela CONTRATADA, por meio do Portal Sábio 
Militar (www.sabiomilitar.com.br) como uma dinâmica ferramenta de estudo integralmente a distância, 
em ambiente 100% (cem por cento) online.  

Parágrafo Primeiro. O ALUNO, no AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO), poderá 
acessar e assistir a todas as aulas disponíveis, por quantas vezes desejar, respeitado o prazo de acesso, 
na conformidade das disciplinas existentes em grade curricular previamente apresentada no site 
www.sabiomilitar.com.br e abaixo reproduzidas: 

I – MÓDULO DE DIREITO PÚBLICO 

DISCIPLINA Nº DE AULAS 

Noções Básicas de Direito Constitucional 30 

Direitos Humanos 12 

Noções Básicas de Direito Administrativo e Disciplinar 7 

Cultura Jurídica Penal e Processual Penal Comum  15 

Cultura Jurídica Penal e Processual Penal Militar 35 

II – MÓDULO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL 
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DISCIPLINAS Nº DE AULAS 

Lei Federal nº 4.898/65 – Abuso de autoridade 4 

DECRETO ESTADUAL Nº 667/1969 3 

Lei Federal nº 7.716/89 – Preconceito de raça e de cor  3 

Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 18 

Lei Federal nº 8.072/90 – Crimes Hediondos 1 

Lei Federal nº 8.429/92 – Improbidade Administrativa 6 

Lei Federal nº 9.099/95 – Juizados Especiais Estaduais 5 

Lei Federal nº 9.455/97 – Tortura 2 

Lei Federal nº 9.807/99 – Proteção à Vítima e Testemunhas 2 

Lei Federal nº 10.259/2001 – Juizados Especiais Federais 2 

Lei Federal nº 10.471/2003 – Estatuto do Idoso 4 

Lei Federal nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento 

Inclui o Decreto Federal nº 5.123/2004 

Inclui a Portaria do CG nº 046/2010 – PMPR   

6 

Lei Federal nº 11.340/2006 – Violência doméstica e familiar contra a mulher  

(Lei Maria da Penha)  

6 

Lei Federal nº 11.343/2006 – Tóxicos  9 

Lei Federal nº 12.850/2013 – Organizações Criminosas 4 

C22-5 - Manual do Exército 

 (Ordem Unida Sem Arma)  

2 

III – MÓDULO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E REGULAMENTOS ESPECÍFICOS 

DISCIPLINAS Nº DE AULAS 

Constituição do Estado do Paraná 4 

Lei Estadual nº 1.943/54 – Código da Polícia Militar do Estado do Paraná 11 

Lei Estadual nº 5.940/69 – Lei de Promoções de Praças da PMPR 9 

Lei Estadual nº 16.544/2010 – Processos Administrativos Disciplinares da PMPR 8 

LEI ESTADUAL Nº 16.575, DE 28 DE SETEMBRO DE 2010 – ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA 

PMPR 

6 

Lei Estadual nº 17.169/2012 (Subsídio) – Sistema Remuneratório da PMPR 

Inclui a Lei Estadual nº 17.172/2012 (Função Privativa Policial) 

5 
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Decreto Estadual nº 5.869/2005 – Define o acidente em serviço na PMPR 2 

Decreto Estadual nº 5.075/2008 – Regulamento de Ética Profissional dos Militares do 

Estado do Paraná 

5 

Decreto Estadual nº 7.339/2010 – Regulamento Interno de Serviços Gerais da PMPR 15 

Portaria do CG nº 339/2010 – Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar 

(FATD) 

4 

Portaria do CG nº 361/2006 – Instruções de Comunicação Oficial (ICO/PMPR) 6 

Portaria nº 918/2009 – Põe em execução na PMPR o Regulamento de Continência, 

Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial das Forças Armadas (RCont) 

18 

Portaria do CG nº 1.299/2009 – Procedimentos relativos aos autos de deserção 2 

Portaria do CG nº 447/2011 – Vade Mecum de Comunicação Social e Cerimonial da 

PMPR  

4 

Portaria do CG nº 218/2012 – Movimentação de Pessoal na PMPR 1 

Portaria do CG nº 352/2013 – Regulamenta a delegação de competência para autorizar 

deslocamentos de militares estaduais a serviço ou não 

1 

Nota de Instrução nº 003/99 – Documentos de Estado-Maior da PMPR 2 

IV – MÓDULO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

DISCIPLINAS Nº DE AULAS 

Policiamento Ostensivo 

Com referências ao Manual Básico de Policiamento Ostensivo – PMMG - 1988 

8 

Polícia Comunitária e Policiamento Comunitário 

Com referências à Diretriz nº 002/2004 - PMPR  

5 

Policiamento de Trânsito 

Com referências à Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 

3 

Policiamento Ambiental 

Com referências à Lei Federal nº 9.605/1998 (Crimes contra o meio ambiente) 

Com referências à Lei Federal  nº 12.651/2012 – Código Florestal 

3 

Boletim de Ocorrência Unificado 

Com referências à Diretriz nº 004/2009 – PMPR  

Com referências à Diretriz nº 006/2010 – PMPR  

3 

Encaminhamento de Presos e Inquirição de Testemunhas na Instrução Criminal 

Com referências à Diretriz nº 007/2010 – PMPR  

1 
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Gerenciamento de Crises 

Com referências à Diretriz nº 005/2011 – PMPR 

4 

Planejamento e Emprego da PMPR 

Com referências à Diretriz nº 004/2000 – PMPR 

3 

Procedimentos PM nos crimes de menor potencial ofensivo 

Com referências à Diretriz nº 005/2002 – PMPR 

2 

Patrulha Escolar 

Com referências à Diretriz nº 004/2003 – PMPR 

1 

Estruturação e Doutrina de Emprego do Comando de Operações Especiais 

Com referências à Diretriz nº 006/2011 – PMPR 

2 

Procedimentos para a segurança relativa em estádios de futebol 

Com referências à Nota de Instrução nº 008/2008 – PMPR 

2 

  Armamento e Tiro  8 

  Sobrevivência Policial 1 

Uso da arma menos letal Evvan Taser 

Com referências à Diretriz nº 002/2010 – PMPR 

2 

Língua Portuguesa 

Com referências ao Novo Acordo Ortográfico 

14 

 

Parágrafo Segundo. Todo o conteúdo disponibilizado para o CURSO PREPARATÓRIO é de propriedade 
exclusiva da CONTRATADA e protegido pela legislação nacional de propriedade intelectual, ficando 
terminantemente vedada a reprodução, transmissão, divulgação, armazenamento e exibição, de toda e 
qualquer forma, seja total ou parcial. 

Parágrafo Terceiro. O ALUNO poderá acessar, por quantas vezes desejar, respeitado o prazo de acesso, 
os conteúdos complementares de cada disciplina e realizar os exercícios simulados em quantidades 
definidas a critério exclusivo da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto. Caso seja constatado o uso indevido do conteúdo didático do CURSO PREPARATÓRIO, 
a CONTRATADA poderá bloquear imediatamente a senha de acesso e rescindir motivadamente o 
contrato, sem prejuízo da apuração de perdas e danos causados e de serem tomadas as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA poderá a qualquer tempo, conforme o seu critério e conveniência, 
para aprimoramento decorrente de avaliação pedagógica, promover alterações em relação ao conteúdo 
programático, às disciplinas, ao número de vídeo-aulas, aos materiais relacionados ao conteúdo 
complementar e aos simulados, quadro de professores, entre outros, de modo a garantir que o 
planejamento pedagógico se mantenha atual e aderente aos objetivos do CURSO PREPARATÓRIO.  
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Parágrafo Sexto. Na hipótese de divulgação de Edital do Concurso Interno da Polícia Militar do Estado 
do Paraná para o preenchimento de vagas nos Cursos de Formação de Cabos (CFC), nos Cursos de 
Formação de Sargentos (CFS) e/ou nos Cursos de Habilitação de Oficiais ao Quadro Especial de Oficiais 
Policiais Militares (CHO/QEOPM), que apontem a necessidade de adaptação do conteúdo programático 
do Curso Preparatório, a CONTRATADA, poderá, se assim livremente decidir e se houver, a seu juízo, 
tempo hábil, realizar modificações nas vídeo-aulas, nos conteúdos complementares e nos exercícios 
simulados, no intuito de adequar o programa curricular do CURSO PREPARATÓRIO ao edital.     

 

XII – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

CLÁUSULA 20ª – O ALUNO declara estar ciente que o CURSO PREPARATÓRIO é ministrado na 
modalidade a distância, em ambiente inteiramente on-line, pelo site www.sabiomilitar.com.br.  

CLÁUSULA 21ª – É vedada, terminantemente, a gravação, cópia, reprodução, distribuição, cessão ou 
providência congênere, de todos os materiais didáticos inseridos no AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO) sob qualquer forma, bem como o fornecimento dos materiais 
didáticos para fotocópia a terceiros.  

CLÁUSULA 22º. O ALUNO declara-se ciente de que qualquer tipo de reprodução do material didático 
disponibilizado pela CONTRATADA em decorrência do CURSO PREPARATÓRIO, seja através de exibição 
pública ou não, parcial ou total, independentemente da intenção de auferir lucro, o sujeitará às sanções 
civis e criminais cabíveis, sem prejuízo do dever de indenizar a CONTRATADA e terceiros por danos e 
prejuízos causados. 

CLÁUSULA 23ª – É vedado ao ALUNO fornecer os materiais didáticos que integram o objeto deste 
instrumento jurídico para divulgação em locais públicos, tele-salas ou qualquer outra forma de 
divulgação pública ou privada.  

Parágrafo Único.  A violação desse dispositivo acarretará as sanções previstas em lei.  

CLÁUSULA 24ª – O ALUNO se responsabiliza pela veracidade dos dados cadastrais informados ao 
CONTRATADO, sob as penas da lei.  

 

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA 25ª – Compete à CONTRATADA:  

I – Fornecer o suporte tecnológico e técnico inerente ao adequado funcionamento do AMBIENTE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM;  

II – Supervisionar o conteúdo didático inserido no AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM;  

III – Disponibilizar o acesso à ÁREA DO ALUNO através de login e senha gerada pela CONTRATADA após 
a confirmação do pagamento pelo ALUNO; 

IV – Prestar as informações necessárias e esclarecer as dúvidas apresentadas pelo ALUNO durante a 
vigência do Contrato.  

V – Coordenar administrativamente o CURSO PREPARATÓRIO, zelando pela sua qualidade e pelo 
cumprimento das metodologias de educação; 

VI – Emitir Certificado Digital de Conclusão do Curso Preparatório.  
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XV – DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

CLÁUSULA 26ª – Em caso de aprovação em concursos ou provas, o ALUNO desde já autoriza a 
CONTRATADA a incluir seus dados em percentuais e listas de aprovados a serem divulgados em 
qualquer meio de comunicação, podendo, inclusive, citar seu nome e colocação. O uso da imagem 
dependerá de expressa autorização do ALUNO em termo específico. 

 

XVI – DA RESCISÃO  

CLÁUSULA 27ª – Em caso de inadimplemento de qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas 
neste contrato por parte do ALUNO, poderá a CONTRATADA rescindi-lo, com concomitantemente e 
imediato bloqueio da senha de acesso ao AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO), 
sem que esta medida importe em qualquer tipo de indenização ao ALUNO.  

CLÁUSULA 28ª – Sem prejuízo da demais medidas previstas neste Contrato, a CONTRATADA poderá 
rescindir imediatamente o presente instrumento no caso de ser constatado o uso indevido pelo ALUNO 
dos conteúdos e materiais didáticos postos à disposição do mesmo por meio do acesso ao AMBIENTE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO), conforme indicado no parágrafo quarto da cláusula 
décima nona, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 

CLÁUSULA 29ª – A data de início do CURSO PREPARATÓRIO e o correspondente acesso ao AMBIENTE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (ÁREA DO ALUNO) poderá ser antecipada ou adiada pela CONTRATADA, de 
modo que o ALUNO poderá aguardar a nova data de início do CURSO.  

 

XVII – DO FORO 

CLAÚSULA 30ª – Para dirimir questões oriundas deste Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
mediante adesão, fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Estado do 
Paraná, prevalecendo a eleição de foro sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

O CONTRATANTE, ao concretizar a aquisição (compra) do CURSO PREPARATÓRIO, 

objeto deste Contrato, declara, com respaldo na lei, que leu, compreendeu e que 

aceita, sem quaisquer restrições, os termos do presente Instrumento Contratual. 

 


