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Termos de uso
1- Condições legais e Aceitação
Este texto normatiza as condições gerais de uso e contratação de todos os cursos, oferecidos aqui,
no Portal cursoeduardochaves.com .
O aluno usuário ou seu responsável financeiro, deve ler atentamente, todas as cláusulas presentes,
neste termo de uso, em cada oportunidade, em que estiver interessado em contratar estes referidos
cursos EAD Online e ou Presenciais, se for o caso.
A contratação dos referidos cursos e serviços educacionais estão submetidos a todos os avisos,
normas de utilização( durante o prazo de contratação e validade estabelecidos e combinados),
próprios de cada curso, presentes nas suas respectivas páginas descritivas e informativas.
2- Finalidade
O Portal cursoeduardochaves.com possui a finalidade de oferecer aos seus alunos usuários, serviços
educacionais, de alta qualidade, na forma de cursos EAD Online e ou Presenciais, na forma de aulas
gravadas, aulas ao vivo, aulas presenciais, materiais apostilados impressos e ou materiais virtuais,
em formato de arquivo PDF (Portable Document Format), formato de arquivo aberto, de
propriedade intelectual da empresa ADOBE (www.adobe.com).
3- Regras para a Matrícula, Uso e Custódia, dos Cursos
O aluno usuário, para ter acesso ao respectivo serviço educacional contratado, deverá realizar o
pagamento do curso, pelas operadoras de ecommerce, pagsegurouol ou mercado pago. Estas, são
duas das maiores operadoras de ecommerce do mundo, possuem um nível de segurança muito alto.
Para o acesso à página de pagamentos de uma destas operadoras de ecommerce, clique em comprar
e siga o processo natural e intuitivo, explicado nas páginas.
O aluno usuário ou o seu responsável financeiro fará o registro de seus dados pessoais confidenciais
e , em nenhuma hipótese, será utilizado, para qualquer finalidade comercial, pelo Curso Eduardo
Chaves LTDA.
O aluno usuário terá o seu login exclusivo, na Plataforma do curso.
O aluno usuário se compromete a manter suas informações de login e senha, muito bem guardados
e , em nenhuma hipótese, poderá cedê-la para terceiros. Caso isto, venha a ocorrer, o aluno usuário
poderá ser penalizado, com o bloqueio de seu acesso, não cabendo ao Curso Eduardo Chaves
LTDA, a devolução de quaisquer valores pagos por ele.
4- Legalidade durante a utilização dos serviços educacionais contratados
O aluno usuário, não poderá, em hipótese alguma, copiar e distribuir ou filmar o conteúdo das
aulas, parcialmente ou integralmente, pois, caso o faça, ficará sujeito às penalidades das leis que
regem a proteção dos direitos autorais no Brasil.
5- Exclusão de garantia e responsabilidade pelo funcionamento do Portal
cursoeduardochaves.com
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Por interrupções no fornecimento de energia elétrica,falhas técnicas, operacionais e limites de
banda de dados, inerentes ao sistema de cabeamento e transmissão de dados das operadoras de
energia, telefonia e internet, no Brasil, o Curso Eduardo Chaves LTDA não se responsabilizará por
eventuais falhas, quedas de sinal e interrupções que, eventualmente, possam ocorrer, durante as
transmissões de seus cursos.
Os processos de transmissão e armazenamento dos bytes de dados que compoem os arquivos de
imagem e áudio, de todos os cursos oferecidos pelo Portal cursoeduardochaves.com, são operados e
processados por servidores e banco de dados de empresas confiáveis, no mundo corporativo
Brasileiro e Internacional, como a o Google, a Vivo, a Net, a Vímeo, dentre outras reconhecidas
empresas proprietárias de servidores de armazenamento e transmissão de conteúdos digitais.
6- Regras de utilização dos Produtos Educacionais Contratados
Cada um dos produtos educacionais contratados, possuem regras de utilização próprias e
particulares, listadas em cada uma de suas respectivas páginas descritivas. Estas regras devem ser
interpretadas como uma extensão deste documento legal de termos de uso.
Portanto, o período de utilização, o custo, a forma de aquisição das aulas, trechos de aulas
demonstrativa do produto educacional, configuração mínima do computador e softwares
necessários, serão informados, em cada uma destas páginas descritivas, de cada um dos produtos
educacionais oferecidos, aqui neste portal, para comercialização. Tudo isto, com o objetivo de
facilitar, esclarecer e harmonizar a experiência do aluno usuário, em todo o processo de escolha,
contratação e utilização.
7- Lei aplicável e Jurisdição
O Curso Eduardo Chaves LTDA, CNPJ Número 11458842/0001-08 e o aluno usuário (ou o
responsável financeiro) elegem o foro desta comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, para
solucionar qualquer litígio referentes aos direitos previstos neste instrumento, ficando renunciado a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

