
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

  
Este regulamento apresenta as regras e os critérios, procedimentos e informações estabelecidos 
para inscrição e participação nos Cursos Benditas 2018. 

  
Pedimos que, por gentileza, leia atentamente as regras abaixo listadas e, em caso de dúvidas, 
entre em contato com a produção antes de efetivar sua inscrição: cursos.benditas@gmail.com 
e telefone: (71) 3037.3377 (das 09h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta). 

  
1. INSCRIÇÕES  
 
O aluno cadastrado só terá sua inscrição efetivada após o pagamento do curso e envio do 
comprovante para o e-mail cursos.benditas@gmail.com. Ou seja, apenas o preenchimento do 
formulário online no site não garante a vaga no curso. Após realizado o pagamento, valem as 
regras abaixo descritas. 
 
ATENÇÃO! A sua inscrição é pessoal e intransferível para o nome de outra pessoa. 

 
2. REGRAS DE DESISTÊNCIA  
 
É importante ressaltar que, ao se inscrever, o aluno está contratando um dos Cursos Benditas 
2018, conforme períodos e formatos especificados no site www.benditas.art.br.  

  
2.1 Depois de iniciado cada curso, o aluno não poderá, em nenhuma hipótese: 

  
• Solicitar reembolso; 
• Deixar o valor como crédito para ser usado em outro momento ou em outra atividade 

de formação da Benditas. 

  

mailto:cursos.benditas@gmail.com


2.2 Depois de inscrito, o aluno somente poderá desistir da sua participação no curso, nas 
seguintes condições:  

  
• Com até 15 (quinze) dias corridos de antecedência da data de início de cada Curso, a 

Benditas devolverá integralmente o valor pago. 
• A partir de 15 (quinze) dias corridos de antecedência até a data de início de cada Curso, 

a Benditas devolverá 30% do valor pago. 
• Caso a desistência ocorra no período de 72 (setenta e duas) horas úteis antes do início 

do curso, não haverá restituição de valores. 

  
2.3 Para efetuar a desistência, o aluno deverá entrar em contato através do e-mail 
cursos.benditas@gmail.com com o assunto DESISTÊNCIA [NOME DO CURSO], para que o 
assunto seja registrado e formalizado. Nenhuma outra forma de comunicação acerca da 
desistência será aceita, seja por telefone, pessoalmente, ou por qualquer outro meio. 

  
3. ADIAMENTO E CANCELAMENTO DE CURSO  

 

• Em situações excepcionais ou no caso do curso não atingir o número mínimo de 
inscrições, a Benditas poderá ADIAR ou CANCELAR o curso, o que pode acontecer até 
48 (quarenta e oito horas) antes da data de início divulgada. Nesse caso a Benditas se 
compromete a informar imediatamente aos inscritos por e-mail e por telefone. 

• No caso de ADIAMENTO, o aluno pode optar por desistir do curso e obter o reembolso 
integral do valor pago ou, ainda, deixar o valor como crédito para um próximo curso. 

• No caso de CANCELAMENTO, o valor pago será integralmente restituído. Ou, se preferir, 
o aluno poderá manter o valor como crédito para um próximo curso. 

• Uma vez iniciado, o curso não mais será cancelado, a não ser por motivos alheios ao 
controle da administração desta empresa.  

 
4. CERTIFICADOS  

  
A Benditas emitirá certificado de participação no curso para aqueles que tiverem no mínimo 
75% de presença no curso. Os certificados serão enviados pelo e-mail cadastrado no ato do 
preenchimento do formulário online, em até 72 (setenta e duas) horas úteis após o término de 
cada curso.   

 
5. REGISTRO DE IMAGENS  

  
A Benditas se reserva o direito de documentar, em imagens (fotos e vídeos), todas as suas 
atividades, para fins de registro e difusão do conteúdo produzido em seus cursos. A simples 
participação do aluno no curso a autoriza a utilizar as imagens para tais finalidades. Caso isso 
represente algum inconveniente o aluno deve formalizar por e-mail.  

  

  
A qualquer tempo, o presente regulamento poderá ser revogado, anulado ou modificado, no 
todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. A produção dos Cursos Benditas 
2018 reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste termo. 

 

 
Salvador, 20 de junho de 2018. 

Equipe BENDITAS 


