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Termo de Aceite 

 

Declaro ter ciência e aceitar as condições para a realização do curso selecionado 
nesta oportunidade, na data, local, hora e condições estipulados no folder 
respectivo, cujo curso será organizado promovido pela MAKE IT WORK – 
Shopping & Varejo, conforme critérios relacionados a seguir: 

1. O curso terá seu conteúdo elaborado a critério da coordenação, segundo os 
melhores conhecimentos teóricos e práticos adotados no mercado, e será 
disponibilizado somente durante o período das aulas de forma presencial para o 
grupo de alunos que fizer sua inscrição cujo pagamento deverá ser confirmado 
até antes do início do curso. 

2. O curso será ofertado na modalidade presencial, e sua inscrição deverá ser 
feita via portal eletrônico da MAKE IT WORK, pelo link: 

www.makeitwork.com.br/cursos 

3. O aluno se responsabiliza pelas informações fornecidas no ato da inscrição, 
não sendo permitido usar informações, dados e contatos inexistentes, incorretos 
e fraudulentos sob pena das responsabilidades atinentes ao ato praticado e aos 
danos que vier a dar causa;  

4. Para acesso às atividades inerentes ao curso escolhido é preciso que o aluno 
faça sua inscrição, receba o boleto de pagamento, efetue o pagamento do boleto 
de pagamento, e imprima o comprovante de confirmação que será fornecido por 
email. 

5. Para ter direito à certificação, o aluno deve concluir suas atividades no curso 
com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença e aproveitamento. 
Em se tratando de um curso da modalidade de “workshop” voltado ao 
aperfeiçoamento profissional do aluno, a certificação será válida para o fim 
específico de comprovar que o aluno participou do curso regularmente, não sendo, 
pois, uma certificação da modalidade educacional e/ou acadêmica. 

6. Não sendo efetuado o pagamento dentro do prazo determinado no boleto, a 
inscrição será cancelada independentemente de aviso e/ou comunicação. 

7. A forma de comunicação utilizada pela MAKE IT WORK para informar qualquer 
tipo de alteração aos seus alunos em relação ao curso oferecido será feita pelo 
endereço de email informado no momento da inscrição. 

8. Tendo a sua inscrição confirmada pelo pagamento do boleto, independente do 
início e conclusão do curso, a MAKE IT WORK não efetuará a devolução dos 
valores pagos, uma vez que tal confirmação é condição necessária para a 
organização e dimensionamento do curso, porém, a critério da MAKE IT WORK, o 
valor pago poderá ser aproveitado para a inscrição de um novo curso. 

9. O aluno se compromete a realizar o curso no prazo determinado no folder, 
sendo que, após o decurso deste prazo, o aluno fica ciente de que não será 
possível a realização do curso em outra data, não havendo devolução dos valores 
pagos e nem a transferência para outro período.  

10. O aluno declara reconhecer que a MAKE IT WORK é titular exclusiva dos 
direitos de propriedade intelectual do curso desenvolvidos e ofertados nesta 
oportunidade, bem como está ciente de que não poderá copiar, reproduzir, 
modificar, transferir, sublicenciar, locar, vender, ou de qualquer forma, colocar à 
disposição de terceiros, o conteúdo, o material e as informações referidas acima, 
a não ser que haja autorização formal, prévia e expressa da MAKE IT WORK. 


