Informações sobre a compra e venda de cursos
Oferta de cursos:
● Curso de Formação de Professores e Docência da Prática Universitária: Inovação para
o Ensino Superior - Certificação como Extensão Universitária - 80 horas - 5 meses
●

Curso de Formação de Professores e Docência da Prática Universitária: Inovação para
o Ensino Superior - Pós-Graduação Lato Senso - MBA - 400 horas - Mínimo de 9 meses
e máximo de 18 meses

Dados da Empresa:
Nome: Faculdade Evoluir
Endereço Comercial: Av. Oliveira Paiva, 800, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, Ceará,
CEP 60.822-131
Associação Educacional Cearense - AEC
CNPJ: 07.039.016/0001-57
Políticas de Entrega, Troca, Devolução e Reembolso
Política de Compra, Venda e Entrega
A compra do curso permitirá o acesso às aulas, conforme prazo, período e matriz curricular,
conforme o curso escolhido. Utilizamos um único sistema de entrega, pois trata-se de venda de
curso de extensão, 80 horas ou pós-graduação, 400 horas, que ocorrerá através do link de
videoconferência, em tempo real, com professor(a), durante todo o curso escolhido pelo aluno.
A entrega do link de videoconferência, para o comprador(a), ocorrerá em até 48 horas que
antecedem o início do curso. Considera-se comprador(a) financeiro e acadêmico o próprio
aluno que fará o curso, matriculado em formulário acadêmico, registrado como "Oportunidades
Educacionais e Profissionais para Você". A responsabilidade financeira é do aluno(a)
matriculado(a) neste formulário. O aluno(a) após matriculado, receberá o comunicado, através
de e-mail ou WhatsApp, até 72 horas úteis e em horário comercial, após o pagamento,
informando os procedimentos sobre o curso, portanto, confiram o preenchimento do e-mail, do
whatsApp com DDD, informação funcional. Recomendamos que entre em contato conosco
através do WhatsApp (85) 987686905 para consolidar o registro acadêmico junto a secretaria
da Instituição.
Política de Troca, Devolução e Reembolso
Após o início do curso (previsto de acordo com a formação de cada turma - informado através
de e-mail ou whatsApp ao aluno), não haverá, exceção, de reembolso ou devolução de valores
pagos, de natureza que for. Não serão devolvidos valores de pessoas que não preencherem os
dados do formulário corretamente. A devolução ou reembolso de financeiro somente poderá
ser solicitada até 72 horas antes da data prevista para início de cada curso. Não podendo
haver devolução ou reembolso após esse prazo.
Fortaleza, 18 de março de 2021.

