TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
Ao se matricular em um curso da Sempreende (SEMPREENDE EIRELI ME,
empresa inscrita sob o CNPJ sob o nº 22.171.519/0001-75), o aluno assume as
seguintes responsabilidades:

1. A inscrição do aluno será válida somente a partir do momento em que for
efetuado o pagamento, dentro das condições acordadas.

2. A partir da inscrição, o aluno passará a ocupar uma vaga no curso escolhido.

3. Efetivada a matrícula, o aluno compromete-se a efetuar o pagamento da
totalidade do curso escolhido, independentemente das faltas eventualmente
havidas.

4. Em caso de desistência por parte do aluno, antes do efetivo início das aulas,
este poderá optar:
a) Pela devolução integral do valor investido, desde que a desistência se
dê com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência ao início do curso.
b) Pela devolução do valor investido, descontado 20% (vinte por cento)
de taxa de matrícula, caso a desistência ocorra com menos de 7 (sete)
dias de antecedência ao início do curso.
c) Pelo recebimento de um crédito, de idêntico valor ao pago pelo aluno,
com validade de 1 (um) ano, para ser utilizado em qualquer curso da
Sempreende.

5. Em caso de desistência após o início das aulas, desde que devidamente
motivada, haverá a devolução do investimento, abatidos os valores
correspondentes à matrícula e às aulas ministradas até a data de cancelamento,
independentemente da presença do Aluno nas mesmas.

6. Independentemente do momento da desistência e da forma escolhida para a
devolução dos valores, o cancelamento somente será efetivado após a
formalização por escrito, via e-mail, ao coordenador do curso.

7. O aluno concorda, desde já, com a possibilidade de eventuais alterações no
programa original de aulas (remanejamento de datas, por exemplo), por motivos
de força maior, alheios à vontade da Sempreende.

8. Caso haja necessidade de cancelamento do curso por parte da Sempreende,
o aluno poderá optar:
a) Pela devolução do valor total investido;
b) Pelo recebimento de um crédito, com validade de 1 (um) ano, a ser
utilizado na próxima edição do mesmo curso ou em qualquer outro curso
da Sempreende.

9. A Sempreende não se responsabiliza e não efetuará restituição, em nenhuma
hipótese (inclusive cancelamento e/ou desistência), dos demais valores que,
eventualmente, tenham sido despendidos pelo aluno, a qualquer título, incluindo,
mas não se limitando, a passagens aéreas, rodoviárias, combustível,
hospedagem, dentre outros, mesmo exclusivos para participação em
determinado curso.

10. O aluno é responsável pelos equipamentos necessários para acessar o
curso, tais como computador, celular e internet. A Sempreende não se
responsabiliza por dificuldades de acesso ao curso decorrentes de problemas
nos equipamentos pessoais e internet do aluno.

11. Através do presente, o aluno autoriza, expressamente, a cessão, a título
gratuito e sem qualquer ônus, de todos os direitos relacionados à captação, uso,
guarda e exibição/execução de sua imagem e voz, bem como direitos autorais
relacionados aos trabalhos desenvolvidos durante as aulas, incluindo as artes e
textos que poderão ser exibidos, juntamente ou não, com sua imagem. Esta
autorização é outorgada livre e espontaneamente, em caráter gratuito, não
incorrendo a autorizada em qualquer custo ou ônus, seja a que título for, sendo
que estas são firmadas em caráter irrevogável, irretratável, e por prazo
indeterminado, obrigando, inclusive, eventuais herdeiros e sucessores
outorgantes.

12. As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia para solucionar quaisquer
controvérsias oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

