Cláusula 1. -

O presente termo trata do curso “30 dias de criatividade

”,

ministrado online pela FazINOVA.

Cláusula 2. -

O serviço contratado contempla, 1 (um) guia em PDF; 30 (trinta)

desafios por e-mail; acesso ao conteúdo do curso na plataforma durante 1 (um) ano; e
a participação em uma comunidade fechada no facebook.

Cláusula 3. -

A inscrição no curso é individual, pessoal e intransferível, sendo

vedado ao CONTRATANTE, sob qualquer pretexto, fornecer
 seu login e senha a
pessoa estranha a esta relação contratual, o que acarretará a exclusão de seu acesso ao
curso, sem prejuízo da obrigação em arcar com o valor dos serviços contratados.

Cláusula 4. -

Pelos serviços contratados o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA, a importância de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) à vista ou



em até 12 (doze) parcelas com juros no cartão de crédito, conforme informações
constantes no site do curso.

Cláusula 5. -

O prazo para desistência da compra é de 7 (sete) dias a contar de

sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

Cláusula 6. -

As atividades propostas pela CONTRATADA buscam auxiliar o

desenvolvimento pessoal do CONTRATANTE, todavia, a CONTRATADA não pode
assegurar resultados, metas, garantir sucesso de empreendimentos ou mesmo
vincular-se a qualquer objetivo determinado pelo CONTRATADO.

Cláusula 7. -

O conteúdo do curso, bem como as imagens decorrentes dos

eventos pertencem à CONTRATADA que, após a conclusão do mesmo, poderá
utilizá-las livremente.

Cláusula 8. -

A eventual declaração posterior de nulidade de qualquer das

cláusulas do presente contrato não afetará a validade da parte remanescente, que
continuará a vigorar e a produzir efeitos, como se as disposições invalidadas jamais
tivessem constado do contrato desde a sua celebração.
Cláusula 9. -

Para dirimir quaisquer questões suscitadas no presente contrato,

as partes elegem o Foro da cidade de Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

