CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIDRO IMPRESSO CURSOS
CLÁUSULA 1° TRANSFERÊNCIA DE TURMA
- O aluno pode solicitar a transferência no máximo 2 vezes para as turmas subsequentes.
A transferência deve ser formalizada por e-mail, telefone, etc, com antecedência.
CLÁUSULA 2° TRANSFERÊNCIA DE CURSO
- A transferência de um curso contratado para outro curso disponível na grade só é
possível caso não haja devolução de valores e/ou créditos para outros cursos. A escola
não devolve valores nem credita valores para outros cursos ao aluno nessa cláusula.
CLAUSULA 3° TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
- A transferência de titularidade só é concedida mediante a formalização da mesma com
até 48 horas da data do início do curso. Cabendo ao aluno assumir as cláusulas do
contrato.
CLÁUSULA 4° ADIAMENTO DE TURMA
- Fica a critério da escola adiar a turma caso não atinja o número mínimo de 7 alunos por
turma.
CLÁUSULA 5° FALTA/AUSÊNCIA
- É de responsabilidade do aluno avisar a escola caso não possa comparecer no dia do
curso. Caso essa cláusula não seja cumprida antes do curso ou no máximo 5 dias após o
curso, será dado como aula assistida sem a possiblidade de refazer o curso ou de ter
devolução de valores.
CLÁUSULA 6° CANCELAMENTO
- O cancelamento deve ser feito pelo menos 5 dias antes do início do curso, havendo uma
multa de 20% no valor total do contrato, referente a taxas administrativas.
- Não há cancelamento por insatisfação do aluno sobre o curso ou quaisquer outras
questões que envolva a didática ou material. No caso de 100% de aula assistida e
recebimento do certificado de conclusão do curso por parte do aluno, não é cabível
cancelamento. Nesses casos a escola não devolve valores.
CONDIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA 7° FICA CONDICIONADA A VALIDADE DESTE CONTRATO À INSCRIÇÃO
REGULAR DO aluno. As condições e cláusulas serão aceitas automaticamente após ser
computado o pagamento.
DO FORO
CLÁUSULA 8° As partes elegem o foro da comarca de (Cidade), para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do CONTRATO.
Á DIREÇÃO

