CONDIÇÕES PARA CURSOS E TREINAMENTOS

1. Os cursos oferecidos na modalidade EAD (Ensino à Distância), por Patrícia Lins –
Consultoria e Treinamento em Engenharia Elétrica, consistem no fornecimento
de acesso a vídeo-aulas de duração média de 45 min por vídeo (podendo ter
duração maior ou menor, conforme o tipo do curso), através de um link
protegido na Internet, o qual fica disponível para acesso durante o período do
curso, em geral, consistindo em média de 60 dias corridos (podendo ter
duração maior ou menor, conforme o tipo do curso). Os vídeos não serão
enviados através de mídias portáteis e entregues via Correios ou outro, sendo o
acesso exclusivamente pela Internet, a cargo do participante.
2. A inscrição do participante no curso só será efetivada mediante o envio dos
dados de cadastro pelo formulário no site http://patricialins.org/cursos-etreinamentos/, seguido do envio do comprovante de depósito bancário (os
dados são enviados assim que o formulário com os dados do participante é
recebido).
3. O acesso aos vídeos é concedido no período disponível no cronograma do curso
disponível no site http://patricialins.org/cursos-e-treinamentos/, independente da
data em que o investimento tenha sido realizado.
4. Dentro do período do curso, durante o qual os vídeos são disponibilizados, o
participante terá que responder uma avaliação individual, cujas questões serão
enviadas por e-mail. O participante terá de 10 a 15 dias corridos, em média,
para responder esta avaliação. As respostas à avaliação devem ser enviadas por
e-mail, em documento tipo texto, com identificação do participante, dentro do
prazo estipulado, e caso atinja um aproveitamento aceitável, o certificado é
emitido, impresso, assinado, digitalizado e enviada cópia digitalizada para o
participante, via e-mail. Não serão enviados certificados impressos via Correios
ou outro.

5. Não são disponibilizados slides, apostilas, documentos técnicos, desenhos ou
outros durante o curso. O material didático utilizado no treinamento consiste
apenas nas vídeo-aulas.
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6. Dentro do período do curso, o participante receberá uma tutoria especializada,
ou seja, durante este período poderão ser enviadas dúvidas por e-mail que
serão respondidas de acordo com as demandas do treinamento, num prazo
médio de 48 horas (podendo ter duração maior ou menor, conforme a
demanda do curso). Não estão incluídas nesta tutoria especializada dúvidas
relacionadas a outros assuntos, que não os diretamente ligados ao assunto
tratado no curso.
7. Não haverá devolução do investimento no curso sob nenhuma hipótese, a
menos que o curso venha a ser cancelado pela contratada, por motivos de
força maior, situação na qual o valor investido será ressarcido integralmente
aos participantes.

Atenciosamente,

Patrícia Lins de Paula.
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