CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

I – REGRAS GERAIS

CLÁUSULA 1ª – O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de cursos, pelo
CURSO EQUIPE ALFA., ao(a) aluno (a) contratante.

Parágrafo 1º - O curso será realizado de acordo com a modalidade contratada, on-line, sendo
acessível aos alunos matriculados mediante o pagamento do valor do curso.

Parágrafo 2º - A disponibilização do material didático ficará a critério do curso a depender do
fornecimento do professor. Caso o mesmo o disponibilize, será postado na área do(a) aluno
(a). Após o término do curso o(a) aluno (a) não terá mais acesso ao material didático, devendo
o mesmo ser baixado e salvo até a data prevista para expiração do acesso.

CLÁUSULA 2ª – O(a) aluno (a) somente terá seu acesso liberado após a confirmação do
pagamento pelo banco/operadora de cartão.

Parágrafo 1º - Nos termos da legislação vigente, o Contratado é dispensado da obrigatoriedade
de emissão de notas fiscais de serviços. Caso queira sua nota fiscal, o(a) aluno (a) deverá
requerer a mesma junto à empresa dentro do mesmo ano fiscal.

CLÁUSULA 3ª - O(a) aluno (a) terá, a partir da confirmação do pagamento, um prazo específico
de acesso e tempo de navegação em todos os produtos do site, prazo este no valor de R$ 450,00
(que podem parcelados com juros do cartão, se houver), por 4 meses de acesso.

Parágrafo 1º - O acesso ao curso se dará exatamente no período contratado conforme
especificado no descritivo do produto do site, não sendo possível a prorrogação sob nenhuma
hipótese.

Parágrafo 2º - O período de acesso ao curso será contado em dias corridos, úteis ou não, bem
como sendo contado mesmo que haja acesso à plataforma pelo(a) aluno (a).

CLÁUSULA 4ª - Somente terá acesso o(a) aluno (a) cuja prazo de acesso ainda não tenha
ultrapassado a sua data de validade, estabelecida em conformidade com o curso adquirido.

Parágrafo 1º. O curso é para fim exclusivo de estudo pessoal do adquirente, sendo
expressamente vedado o acesso compartilhado e/ou a divulgação, no todo ou em parte, do
conteúdo de áudio, vídeo ou material didático a terceiros.

Parágrafo 2º. Nos termos do art. 184 do Código Penal Brasileiro, aquele que comercializar,
divulgar, tornar público, compartilhar, disponibilizar para terceiros e/ou fazer o download, ainda
que para fins pessoais, do conteúdo de áudio e/ou vídeo do presente site, será responsabilizado
criminalmente, além de responder por perdas e danos ao Contratante.

Parágrafo 3º. O Curso Equipe Alfa reserva-se ao direito de alterar a data e/ou horários dos
cursos, bem como a relação de professores, de acordo com sua necessidade e/ou conveniência
para cumprimento da carga horária e prazos ofertados.

CLÁUSULA 5ª – A matrícula no curso poderá ser efetuada a qualquer tempo, mediante o aceite
do(a) aluno (a) a este Contrato, clicando no ícone correspondente.

Parágrafo 1º - O aceite dos termos do contrato no campo disponível para tanto, representará a
aceitação plena dos seus termos e condições.

CLÁUSULA 6ª – Em caso de inadimplência superior a 48 (quarenta e oito) horas no pagamento
de qualquer parcela, em qualquer modalidade, o Curso Equipe Alfa se reserva ao direito de
retirar o acesso do(a) aluno (a) à plataforma.

Parágrafo 1º - O fim do acesso à plataforma e/ou aos cursos presenciais, em razão da
inadimplência do(a) aluno (a), não o exime do pagamento dos valores devidos até a referida
data, bem como à multa de cancelamento prevista no Parágrafo 1º da Cláusula 7ª.

Parágrafo 2º - O, em qualquer hipótese de inadimplemento do contratante, está autorizada a
requerer a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.).

Parágrafo 3º - O Inadimplemento do contratante implicará na incidência, sobre o valor
contratado, de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação (art. 52,
Parágrafo 1º do CDC), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da
parcela atrasada, corrigida monetariamente através do índice oficial previsto, em caráter pro
rata dia.

CLÁUSULA 7ª - Em caso de desistência, o(a) aluno (a) deverá fazer o requerimento diretamente
na sede do Curso Equipe Alfa, localizada na Rua Monte Pascoal, 15, Piam, Belford Roxo.

Parágrafo 1°. Se as gravações das aulas já tiverem sido iniciadas, será descontado o valor do
proporcional das aulas já disponibilizadas (assistidas ou não), bem como incidirá multa rescisória
de 20% (vinte por cento) sobre o valor proporcional das aulas não ministradas/postadas.

Parágrafo 2°. Caso todas as aulas e materiais já estejam efetivamente disponíveis/postados, não
será possível o cancelamento.

Parágrafo 3°. Em nenhuma hipótese será possível a troca de um curso contratado por outro
curso on-line ou presencial.

Parágrafo 4°. Após a confirmação do pedido de cancelamento, o acesso ao curso será
imediatamente encerrado, não havendo aquisição de videoaulas para acesso posterior ou
permanente.

CLÁUSULA 8ª – O Curso Equipe Alfa não concede qualquer garantia ao(a) aluno (a) de que a
aquisição e participação no curso irão resultar em sucesso no concurso pretendido.

CLÁUSULA 9ª – As informações pessoais fornecidas pelo(a) aluno (a) serão utilizadas pelo Curso
Equipe Alfa para os fins deste Contrato.

III – PARA OS ALUNOS QUE ADQUIRIRAM CURSOS ONLINE

CLÁUSULA 10ª - As aulas estarão disponíveis na área do(a) aluno (a) no site
www.cursoequipealfa.com.br

Parágrafo 11º. Em caso de interrupção no processo de transmissão de aulas motivadas por
problemas técnicos de responsabilidade exclusiva do Curso Equipe Alfa que ultrapasse 24 (vinte
e quatro) horas consecutivas, haverá a prorrogação do prazo de validade do acesso pelo prazo
correspondente ao período de interrupção.

Parágrafo 12º. As aulas poderão ser disponibilizadas de forma fracionada e periódica, de acordo
com a especificidade do conteúdo, alterações técnicas da disciplina, ou outras razões que
impossibilitem a disponibilização integral do conteúdo de forma imediata.

Parágrafo 4º. Não aconselhamos a utilização da tecnologia 4G. Para ter acesso aos vídeos, o(a)
aluno (a) deverá possuir computador com acesso à internet banda larga.

CLÁUSULA 13ª – Antes de efetuar a matrícula, o(a) aluno (a) deverá avaliar a demonstração
gratuita das aulas.

CLÁUSULA 14ª – Os alunos que adquirirem os cursos na modalidade on-line, NÃO terão direito
ao uso e/ou frequência da sede do Curso Equipe Alfa, bem como não poderão utilizar a sala de
estudos e, em nenhuma hipótese, poderão assistir aulas presenciais.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 15ª – As partes elegem o foro da comarca de Belford Roxo/RJ para dirimir quaisquer
controvérsias ou litígios originados deste contrato e da prestação de serviços que o corresponde,
renunciando a qualquer outro, por mais favorável que o seja.

CLÁUSULA 16ª – O(a) aluno (a) declara ter lido e compreendido todas as cláusulas e condições
previstas neste Contrato.

