TERMO CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE USO DO CURSO “MÉTODOS DE BALLET NUMA
PERSPECTIVA HISTÓRICA”.
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES - CONTRATANTE: Aluno, portador dos dados
informados no momento do cadastro e arquivados no banco de dados da plataforma que
disponibiliza o curso, identificado por Login e Senha. CONTRATADA: Luiza Rosa Pessôa, inscrita
no CPF 111.034.837-14, residente no município de Petrópolis, RJ.
DA APLICABILIDADE DOS TERMOS DE USO partes citadas acima e aplicam-se ao uso do referido curso oferecido pela CONTRATADA.

s de Uso e todas as demais políticas e princípios
estabelecidos.
1. DO OBJETO - O Conteúdo do curso consiste em videoaulas com material complementar em
formato PDF disponibilizados na plataforma de acesso ao curso.
1.2 Ressalta-se que, por ser um curso online, o aproveitamento do curso dependerá
principalmente da dedicação do aluno e sua utilização do material disponibilizado. São
disponibilizadas duas opções de contato com o instrutor do curso para suporte e dúvidas: a) a
própria área de comentários disponível na área de membros da plataforma de acesso ao curso;
b)endereço de e-mail da CONTRATADA (luizarosapessoa@yahoo.com.br)
2. DA LIBERAÇÃO DAS AULA E DO ACESSO AOS MATERIAIS - O aluno poderá desenvolver seus
estudos com acesso a todo o material ofertado, exclusivamente no ambiente online.
2.1. O conteúdo do curso está distribuído em módulos que serão liberados para acesso em dias
consecutivos a contar da data de compra do curso. O primeiro módulo estará disponível
imediatamente após a confirmação da compra. Os seguintes módulos fundamentais (do
módulo 1 ao módulo 4) serão liberados um dia após o outro a partir da data de compra. O
último módulo, de aulas complementares, é oferecido como bônus e estará disponível após o
oitavo dia depois da data de compra. Entendemos que isto se justifica em função do prazo de
garantia de 7 sete dias oferecido pela CONTRATADA ( já que se trata de conteúdo
complementar ofertado pela contratada como conteúdo bônus).
2.3 Todas as aulas e arquivos em PDF oferecidos permanecerão disposição do aluno
(contratante), na plataforma de acesso ao curso durante 365 dias a contar da data da liberação
do acesso. Período em que o aluno poderá acessar e rever as aulas e demais arquivos quantas
vezes desejar. O aluno ainda poderá fazer o download dos arquivos em PDF. Lembra

em nenhuma hipótese.

3. DAS ALTERAÇÕES NO CONTEÚDO - A CONTRATADA poderá realizar atualizações ou
complementações ao material disponibilizado conforme julgue necessário, sempre com o
objetivo de agregar valor ao curso e nunca reduzindo o conteúdo disponibilizado.
4. DA RESPONSABILIDADE DO ALUNO aluno matriculado, cujo nome e CPF constam no cadastro efetivado, sendo vedada, por
quaisquer meios e a qualquer título
.
4.1 - O aluno compromete-se a conservar em segredo seu nome de aluno e sua senha de
do site
-los a outro aluno.
5 - É de exclusiva responsabilidade do aluno, o cadastramento correto e atualizado dos seus
dados pessoais na plataforma de acesso ao curso.
5.1 - O aluno deverá informar-se sobre as regras de utilização da plataforma online e cumprir
os termos de uso da mesma, que não é administrada pela CONTRATADA.
6. DO PAGAMENTO - As transações comerciais sob as Formas de Pagamento apresentadas no
site de compra não são administradas pela CONTRATADA. Os cursos serão
efetuado.
6.1 – O valor integral do curso está sujeito a descontos e ofertas que podem ser oferecidos
pela CONTRATADA, estando o CONTRATANTE obrigado ao pagamento do valor da oferta que
contratou no ato de sua compra e a CONTRATADA desobrigada a praticar oferta diferente da
contratada ou qualquer ressarcimento em função de ofertas ou descontos oferecidos a outros
alunos.
6.2 -se a guardar o(s) comprovante(s) do(s) pagamento(s)
efetuado(s) para a devida comprovação, caso haja alguma circunstância que impeça a
liberação do curso adquirido.
7. DA GARANTIA – O Aluno poderá pedir reembolso integral do valor do curso no prazo
máximo de sete dias caso considere que o curso não ofereceu a qualidade esperada

contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do
produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer
”
8. DO CERTIFICADO – O certificado de conclusão do curso constando nome do curso, nome do
aluno, nome do emissor, data de conclusão e carga horária estará disponível para emissão e
download através da própria plataforma de acesso ao curso, apenas após a conclusão de todos
os módulos do curso, inclusive o módulo com as aulas complementares. A em
i
na plataforma,
neste item,
são de inteira responsabilidade do aluno.

9. CONDIÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS - No decorrer do curso
conteúdos encontrar- uso que se f
aluno pela CONTRATADA.
9.1 são de propriedade intelectual exclusiva da
CONTRATADA
poderão, sem expressa autorização, ser reproduzidos ou copiados,
divulgados ou distribuídos a qualquer tít
f
9.3 – A CONTRATADA
demais materiais, visto que essa velocidade depende de diversos fatores que não estão sob o
controle e administração da CONTRATADA.
9.4 - A CONTRATADA exime-se de qualquer responsabilidade por prejuízos decorridos por (a)
disponibilizados
mediante os serviç
expectativas geradas pelos serviços prestados no CURSO ONLINE, considerando a garantia e
possibilidade de desistência dentro do prazo de sete dias oferecido para reembolso; (c)
dificuldades de acesso ao conteúdo geradas por problemas técnicos causados por falhas na
plataforma de acesso, tendo em vista que os mesmos deverão ser solucionados junto à
empresa responsável pela plataforma ( colocando-se a contratada à disposição para tentar,
voluntariamente, entrar em contato com a plataforma, visando auxiliar o aluno.
9.5 - A CONTRATADA e os alunos matriculados no curso submetem-se aos juizados e tribunais
de Petrópolis, RJ, sede do contratante
regulados por este documento.
9.6 - Even
ou conteúdo do curso deverão ser comunicadas
através do e-mail: luizarosapessoa@yahoo.com.br

Atualizado em 21 de setembro de 2020.

