
 
 
 
 
 
 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ORLANDO CITY SOCCER SCHOOL 
 
1) DO OBJETIVO DAS AULAS 
1.1) O Orlando City Soccer School destina-se ao ensino de futebol para crianças e adolescentes, distribuídas em 
turmas de acordo com as respectivas faixas etárias.  
 
2) DO HORÁRIO 
2.1) As aulas ocorrem em horários e dias pré-estabelecidos, conforme a opção realizada pelo aluno no ato da 
matrícula.  
 
3) DA MATRÍCULA 
A matrícula no Orlando City Soccer School é realizada mediante: 
3.1) Preenchimento da Ficha de Anamnese e do Termo de Autorização de Uso de Imagem. 
3.2) Efetivação da matrícula na Recepção do Parque Esportivo, mediante o pagamento da taxa de matrícula e da 
primeira mensalidade. 
3.3) É recomendado a apresentação de atestado médico. 
3.4) Agendamento da primeira aula. 
 
4) DO UNIFORME 
4.1) O uniforme é constituído de camiseta, calção e um par de meias personalizados do Orlando City Soccer 
School. 
4.2) É obrigatório o uso de uniforme do Orlando City Soccer School durante as aulas e os eventos promovidos 
pela Escola.  
4.3) O uniforme poderá ser adquirido, diretamente pelo aluno e sob suas expensas, na Loja Griffe Parque 
Esportivo, localizada no prédio 81, térreo, sala 110, durante o horário de funcionamento. 
 
5) DO INGRESSO, UTILIZAÇÃO E PERMANÊNCIA 
5.1) É obrigatório o uso de tênis society nas quadras com grama sintética e o uso de tênis para futsal nas 
quadras poliesportivas. 
5.2) Não é permitido o ingresso de alimentos nas quadras e campos esportivos. 
5.3) Não é permitido o ingresso de pessoas não autorizadas pela coordenação do Orlando City Soccer School 
nas quadras que estiverem sendo utilizadas durante a realização das atividade de aula. 
5.2) Não é autorizada a recuperação de aulas. 
 
6) DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
6.1) As aulas são realizadas nas quadras de futebol com grama sintética externas do Parque Esportivo da PUCRS.  
6.2) Em caso de chuva e/ou condições climáticas adversas, as aulas poderão ser realizadas nas quadras 
poliesportivas, localizadas no térreo e/ou no 4º pavimento do prédio 81 do Parque Esportivo da PUCRS. 
6.3) Poderão haver atividades específicas em outros espaços esportivos do Parque Esportivo da PUCRS. 
 
7) DO PAGAMENTO 
7.1) O pagamento da matrícula deve ser efetivado na Recepção do Parque Esportivo da PUCRS.  
7.2) O pagamento da primeira mensalidade pode ser realizado no ato da matrícula, diretamente na Recepção 
do Parque Esportivo da PUCRS, ou mediante emissão de boleto bancário, fornecido no momento da inscrição. 
7.3) As mensalidades subsequentes devem ser pagas via boleto bancário, que será enviado à residência do 
aluno, ou na Recepção do Parque Esportivo, até a data de vencimento (dia 10 de cada mês).           
7.4) É possível a solicitação de 2ª via de boleto bancário na Recepção do Parque Esportivo,  bem como em 
qualquer agência do Banco Bradesco, mediante apresentação do CPF. 



 
 
 
 
 
 

 

7.5) No caso de pagamento na Recepção do Parque Esportivo, é necessário observar os horários de 
atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15min às 22h30min, e aos sábados, das 8h às 18h30min.   
7.6) O valor do pagamento é correspondente ao plano aderido pelo aluno, conforme tabela vigente, que se 
encontra em anexo. 
7.7) Caso o pagamento não seja efetuado em até 5 (cinco) dias após a data de vencimento e não seja 
identificado registro de frequência em nome do aluno durante esse período, a matrícula será automaticamente 
cancelada e o aluno perderá a vaga.  
7.8) O registro de frequência caracteriza a continuidade da cobrança da mensalidade. 
7.9) O valor da mensalidade será reajustado anualmente, no mês de dezembro, com aplicabilidade a partir da 
mensalidade com vencimento previsto para o mês de janeiro subsequente. 

 
8) DA DESISTÊNCIA E DO CANCELAMENTO 
8.1) O aluno que não desejar mais frequentar o Orlando City Soccer School deverá repassar a solicitação de 
cancelamento à Recepção do Parque Esportivo, pessoalmente ou através de e-mail 
(parqueesportivo@pucrs.br). No caso da não realização deste procedimento, o usuário continua sendo 
considerado frequentador, caracterizando a continuidade da cobrança da mensalidade, não sendo permitido o 
cancelamento retroativo. 
8.2) Não é efetuada a devolução dos pagamentos realizados, em caso de cancelamento. 
 
9) DOS EVENTOS E ATIVIDADES EXTRAS 
9.1) O Orlando City Soccer School poderá promover eventos e atividades adicionais. 
9.2) A participação do aluno em eventos e atividades adicionais poderá ocorrer por meio de adesão. 
9.3) Não é obrigatória a participação do aluno em eventos e atividades adicionais. 
9.4) Os eventos e atividades adicionais poderão ter normas e regras de utilização específicas. 
 
10) DAS RESPONSABILIDADES 
10.1) O Orlando City Soccer School e o Parque Esportivo da PUCRS não se responsabilizam por objetos deixados 
nas instalações do Parque Esportivo da PUCRS. 
10.2) É dever do responsável pelo aluno informar sobre as pessoas autorizadas a retirar o aluno após o término 
da aula. 
10.3) No caso de mudança de regime de guarda do aluno ou perda de pátrio poder (poder familiar), o Orlando 
City Soccer School e o Parque Esportivo da PUCRS devem ser imediatamente informados, com fornecimento de 
cópia da decisão judicial, acordo judicial, certidão de nascimento com a respectiva averbação ou da escritura de 
emancipação, os quais serão anexados ao registro do aluno, resguardado o devido sigilo. 
 
11) DOS DEVERES E CONDUTA DO ALUNO E DO RESPONSÁVEL 
11.1) É dever do aluno utilizar os serviços Orlando City Soccer School de acordo com o plano e a turma aderidos 
no momento da matrícula. 
11.2) É vedado qualquer tipo de atitude em desrespeito ao próximo e aos colaboradores do Orlando City Soccer 
School e do Parque Esportivo da PUCRS. 
11.3) É proibido retirar materiais dos ambientes das aulas sem a autorização da Coordenação. 
 
12) DAS PENALIDADES 
12.1) O descumprimento das normas aqui estabelecidas poderá resultar ao infrator a pena de advertência e/ou 
exclusão do recinto, bem como o cancelamento da matrícula. 

 
Porto Alegre, agosto de 2018. 

OCSS e PUCRS 


