
 

 
 
 

1. A inscrição é individual, para uma única pessoa, mesmo que feita por outra pessoa ou 

em um conjunto com outras pessoas e no mesmo formulário. 

 

2. Material didático: o material didático é composto de partes que detém Direitos Autorais 

e partes de uso livre. O material de uso livre pode ser compartilhado pelo aluno como 

desejar. O material com Direitos Autorais é fornecido em confiança, com a certeza de que 

o participante 

a - Usará o referido material exclusivamente nas suas atividades profissionais; 

b - Não cederá, sob qualquer pretexto, o material para uso de terceiros; 

c - Não publicará, nem disponibilizar o referido material em qualquer mídia impressa ou 

digital; 

d - Não contribuirá de qualquer forma para que o Direito Autoral do Professor/Autor seja 

violado; 

e - Quando necessário o comparilhamento, o fará somente com prévia e expressa 

autorização do Autor. 

 

3. Nos cursos nas modalidades Online Híbrida (EAD + Videoconferência), Online via 

Videoconferência e Online EAD, o acesso às aulas é feito através de links que o aluno 

receberá por e-mail ou WhatsApp. Este acesso é individual, de uma única pessoa, não 

podendo ser repassado a terceiros, sob nenhum pretexto. 

 

4. Também, o aluno não poderá compartilhar o curso com terceiros, mesmo que no mesmo 

ambiente, seja numa tela de computador, TV e projeção. Para permitir essa situação, a 

Educ.eng concede descontos especiais para grupos da mesma empresa. Consulte. 

 

5. Cancelamento de inscrição: para cancelamento da inscrição é necessária a comunicação 

expressa - por e-mail -  com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência da data do 

curso. Caso o cancelamento não seja efetuado nesse em tempo, a Organização ou 

participante Pessoa Física terá direito a uma Carta de Crédito no valor de 80% da inscrição 

efetuada, com validade de 12 (doze) meses, para participação em um próximo curso, do 

mesmo tema ou de tema diferente. O não comparecimento ao curso, sem o prévio 

cancelamento da inscrição, não dá direito ao reembolso do valor pago. 



 

 

6.  Substituição de Participante: será aceita a substituição do inscrito por outro até 24 horas 

antes do início do Treinamento. 

 
7.  Cancelamento do treinamento: à Educ.eng reserva-se o direito de alterar a data ou 

cancelar o evento objeto da Inscrição, por motivo de força maior ou quando não atingir o 

número mínimo de participantes necessário à sua realização. Neste caso, os valores pagos 

serão integral e imediatamente devolvidos. A comunicação da confirmação ou do 

cancelamento do curso será feita formalmente através de e-mail específico enviado ao 

inscrito, que não confundirá com mensagem de confirmação de recebimento da 

INSCRIÇÃO, pois são eventos distintos e não vinculantes. 

 

8. Reembolso de despesas: a Educ.eng não se responsabiliza pelo reembolso de despesas - 

passagens, hotéis ou qualquer outra - feitas pelo inscrito antes da confirmação formal – por 

e-mail - da realização do curso ou treinamento. 

 

9. Declaração e Autorização: ao fazer a inscrição do participante, a Pessoa Física ou Jurídica 

declara estar de acordo com as condições acima e autoriza a emissão da Nota Fiscal de 

Serviço correspondente, no ato da confirmação da inscrição e da realização do curso ou 

treinamento por parte da Educ.eng / Visão Educacional, a ser enviada por meio eletrônico. 

Para qualquer esclarecimento entre em contato conosco. 

Telefone: (27) 9-8805-9668 

Whatsapp: (27) 9-8805 9668 

educ@educ.eng.br 

www.educ.eng.br 
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