
 

 

PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO, É NECESSÁRIO QUE VOCÊ CONCORDE COM OS TERMOS ABAIXO: 

 

1. DA OFERTA DAS OFICINAS  

1.1 – AS Oficinas serão desenvolvidas na modalidade online, por Plataforma Digital. O link de 

acesso será disponibilizado para o participante via e-mail declarado na ficha de inscrição. 

1.2 – O pagamento será realizado online através da Plataforma PagSeguro; 

1.3 – Não serão aceitos pagamentos em dinheiro ou por transferência bancária; 

1.4 – Optando por fazer a inscrição em uma ou mais oficinas, mediante aceitação dos termos 

aqui descritos, seus dados pessoais deverão ser preenchidos na Plataforma Pagseguro para que 

sua inscrição seja efetuada com sucesso. O participante garante que todos os dados cadastrais 

fornecidos são verdadeiros, responsabilizando-se pelas devidas atualizações quando ocorrer 

qualquer alteração dos dados apresentados. 

2. DA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

2.1 – Está garantida a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos pelo ALUNO quando da 

realização da inscrição no curso. 

2.2 – O ALUNO poderá solicitar, a qualquer tempo e através do canal 

drasilviacarvalho1@gmail.com:   

2.1.1 – A correção dos dados fornecidos (incompletos, desatualizados e inexatos);  

2.1.2 – A revogação do consentimento da coleta e tratamento de dados;  

2.1.3 – A eliminação dos dados pessoais; 

2.1.4 – A oposição ao tratamento, se irregular;  

2.1.5 – A anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou 

desconformes com a lei;  

2.1.6 – A portabilidade de dados;  

2.1.7 – As informações sobre o compartilhamento de dados; 

2.3 – Os dados coletados do ALUNO serão utilizados e tratados para as finalidades de 

divulgações de cursos, atividades e eventos promovidos pela equipe organizadora dessas 

Oficinas; 

3. DA CERTIFICAÇÃO  

3.1 – De acordo com o Parecer do CEE nº 518-79-CTG, aprovado em 09/05/79 e publicado no 

Diário Oficial, este curso é livre e não está sujeito à aprovação prévia e à fiscalização das 

autoridades competentes; 



3.2 Para fins de certificação o ALUNO deverá participar 100% da Oficina escolhida; 

4. DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

4.1 – Cancelamento por iniciativa do ALUNO 

4.1.1 – O ALUNO que optar pelo cancelamento da inscrição em até 5 dias antes da data de início 

previsto para a realização da Oficina terá direito à devolução de 100% do valor pago.  

4.1.2 – Não haverá restituição, se a desistência ocorrer a partir de 5 dias antes do início do curso 

ou após o início da sua execução; 

4.1.3 – A desistência deve ser formalizada enviando um e-mail para 

drasilviacarvalho1@gmail.com. Caso o ALUNO não se manifeste formalmente por e-mail, sua 

desistência ou ausência na Oficina será caracterizada como abandono, sendo obrigatório o 

pagamento integral; 

4.2 – Cancelamento por iniciativa da Equipe de Organização da Oficina 

4.2.1 – A Equipe de Organização das referidas Oficinas se reserva o direito de, 

excepcionalmente, alterar datas ou cancelar a Oficina que não atenda ao requisito mínimo de 

número de inscritos ou por outro motivo de força maior; 

4.2.2 – No caso de cancelamento do curso, fica assegurado ao ALUNO o direito de escolher uma 

dessas alternativas: 

4.2.2.1 – Receber a devolução integral do valor pago; 

4.2.2.2 – Transferir os valores pagos como crédito para inscrição em outro evento de formação 

que esteja disponível; 

4.2.2.3 – Garantir sua vaga para a outra turma, em oficina com temática diferente, ou ainda na 

mesma oficina oferecida em outra data, sem nenhum outro encargo; 

 


