
Conheça os termos do contrato a ser entregue no primeiro dia de aula e que passam a ter 

validade a partir do momento da aceitação neste site  

 

Empresa Contratada: CONSCIENTIA PSICOLOGIA LTDA,  CNPJ 20.434.094/0001-14, 

OBJETO DO CONTRATO: Contrato é PESSOAL E INTRANSFERÍVEL e tem por objeto a realização 

de 01 (um) CURSO  

 O certificado de conclusão está incluso no valor do curso.  

 As aulas serão ministradas nas salas de aula local ou em estabelecimentos em que o 

CONSCIENTIA indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e das técnicas pedagógicas que 

se fizerem necessárias.  

O CONSCIENTIA compromete-se a realizar as aulas, conforme calendário previamente 

estabelecido, responsabilizando-se pela organização da estrutura física e pedagógica, ofertando 

um curso de qualidade e atualizado às necessidades de mercado. 
 

PAGAMENTO:  Poderá ser realizado à vista ou depósito bancário,  

 Pagamentos a serem efetuados através de depósito bancário deverão ser realizados em até 

2 (dois) dias úteis anteriores à data do curso, sob pena de cancelar a inscrição e/ou ficar 

submetido a disponibilidade vagas no dia do curso.  

 Outras formas: boleto, cartão de crédito, ou através do site pelo Pagseguro. 

ATRASOS NO PAGAMENTO  

 O não comparecimento, total ou parcial (ter frequentado apenas parte ou 1 dia do curso) do 

aluno aos atos escolares ora contratados não desobriga o pagamento integral, tendo em vista 

a disponibilidade do serviço colocado para o ALUNO. Caso ainda reste pendência de 

pagamento, será emitido boleto do valor faltante para 30 dias após o 1º dia de aula. 

Persistindo a inadimplência, sofrerá as sanções cabíveis.  

 Caso o aluno conclua o curso sem ter efetuado o pagamento integral, será emitido boleto do 

valor faltante para 30 dias após o 1º dia de aula. Persistindo a inadimplência, sofrerá as 

sanções cabíveis. 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO  

 O ALUNO poderá cancelar sua participação no Curso antes do seu início, mediante aviso 

prévio ao CONSCIENTIA, com prazo de até 5 dias que antecedam a data agendada para a 1ª 

aula. Neste caso será restituído   80% do valor já efetuado, até 10 (dez) dias do pedido de 

cancelamento.  

 Pedido de cancelamento anterior ao prazo de 5 dias agendamento do início do curso podem 

ser realizados e a restituição será de 80% do valor, até 10 (dez) dias do pedido 

 Pedidos de cancelamento no dia agendado para início do curso ou posterior à ele, mesmo o 

ALUNO não ter comparecido para a aula, não será realizado qualquer restituição, uma vez que 

foi disponibilizado o serviço. 



CANCELAMENTO DO CURSO OU PRORROGRAÇÃO:  

 O CONSCIENTIA reserva o direito de prorrogar a data de início do curso em até 30 (trinta) 

dias da data inicialmente agendada caso não haja número mínimo de alunos inscritos. Não 

havendo quórum na prorrogação, cancelará o mesmo. Nestes casos, o ALUNO terá o direito de 

restituição imediata e integral do pagamento efetuado.  

 Prorrogações ou cancelamento de aulas decorrentes de motivos de força maior como: 

calamidade pública, greve de transporte público, enchentes e mesmo ausência do professor 

que comprove uma fatalidade não configuram ônus nem para o CONSCIENTIA, nem para o 

ALUNO, e não se aplicam à clausula acima. 

 

FALTAS  

 O ALUNO deverá comparecer à totalidade das aulas. 

 Quando, por motivo de força maior, O ALUNO for impedido de comparecer às aulas, deverá 

apresentar documento oficial comprobatório de sua ausência, como por exemplo, atestado 

médico original, a fim de justificar sua falta.  

 Atraso superior a 30 minutos não serão tolerados podendo ser impedida a entrada do 

ALUNO em sala de aula e ficando submetida às normas de reposição.  

 Casos excepcionais poderão ser avaliados pela Coordenação, conforme solicitação por 

escrito do aluno. 

 

CERTIFICADO  

 Será entregue o certificado mediante 100% de frequência nas aulas.  

 Para cursos de longa duração, como os de especialização, a frequência mínima permitida é 

de 75% de frequência nas aulas.  

 No certificado poderá constar Conceito de acordo com comportamento e/ou 

aproveitamento do ALUNO. Critério decrescente de Ótimo (A) a ruim (D).  

 Vias adicionais do certificado terão o custo de R$ 20,00 (vinte reais) cada.  

 

DIVULGAÇÃO DE IMAGENS  

 Durante o curso o CONSCIENTIA tira fotos digitais dos alunos em sala de aula e dependência 

do CONSCIENTIA e publica na web para que os mesmos façam download, e tem este único 

propósito. Assim, havendo restrição, O ALUNO deverá comunicar imediatamente ao atendente 

para inutilizar esta cláusula, caso contrário, entende-se como autorizada a divulgação de 

imagem. Deixamos claro, ainda, que a qualquer momento o aluno poderá pedir a exclusão da 

imagem. 

O presente contrato vigora a partir da presente data ou até que qualquer um dos contratantes 

decida rompe-lo, o que deverá ser comunicado por escrito 



  

  

  

  

 


