
Amigo (a) participante,
Ficamos muito felizes com sua inscrição na 6ª turma do curso Cuidando da sua
Criança Interior, vamos agora para as instruções de participação de acesso a
plataforma?
Antes, leia com atenção o termo de compromisso abaixo:
 

TERMO DE COMPROMISSO PARTICIPAÇÃO
CURSO CUIDANDO DA SUA CRIANÇA INTERIOR

Ao inscrever-se no curso CUIDANDO DA SUA CRIANÇA INTERIOR você
concorda em usar o serviço descrito no site do Jardim das Oliveiras, que inclui
todos os recursos e funcionalidades do site acordando com todas as leis,
regulamentos e códigos aplicáveis.

Você também concorda em NÃO

Arquivar, reproduzir, distribuir, modificar, exibir, realizar, publicar, licenciar, criar
trabalhos derivados, colocar à venda ou utilizar (exceto nas formas
expressamente autorizadas por estes Termo) o conteúdo e as informações
contidas e obtidas pela plataforma do curso.
Evadir, remover, alterar, desativar, degradar ou adulterar qualquer das
proteções de conteúdos disponibilizados pelo site do Jardim das Oliveiras,
utilizando de robô, spider, scraper ou outros meios automatizados para acessar
plataforma do curso Cuidando da sua Criança Interior.
Executar engenharia reversa ou desmembrar qualquer software ou outros
produtos e processos acessíveis pelo serviço do site do jardim das Oliveiras.
Inserir qualquer código ou produto, manipular o conteúdo disponibilizado de
qualquer forma ou usar métodos de data mining, coleta de dados ou extração
de dados.
Fazer upload, publicar, enviar por e-mail, comunicar ou transmitir de qualquer
forma material designado para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade
de softwares, hardwares ou equipamentos de telecomunicações associado ao
seu acesso no site do Jardim das Oliveiras. Incluindo vírus de software, código,
arquivos e programas.

Caberá ao Jardim das Oliveiras

Cancelar ou restringir o uso do serviço para os participantes que utilizarem os
serviços de forma fraudulenta ou ilegal não atendendo as regras contidas nos
termos de uso de serviços contidos no site do Jardim das Oliveiras.  
 
Oferecer acesso à plataforma e material do curso Cuidando da sua Criança
Interior pelo prazo de 1 ano (12 meses), a contar da data do primeiro
encontro virtual de 06 de setembro de 2022. Ou seja, seu acesso permitirá
que você usufrua, estude tranquilamente todas as lições.
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Fornecer todo o material (Vídeos, PDF, Lives gravadas, Áudios) que serão
disponibilizados em ambiente virtual (on-line) à medida que for concluindo cada
módulo. Sendo de responsabilidade exclusiva do participante possuir a
tecnologia necessária para seu acesso.

Sobre a transmissão dos conteúdos

A qualidade da imagem do conteúdo do site do curso pode variar de aparelho
para aparelho, e pode ser afetada por diversos fatores, incluindo sua
localização, a banda larga disponível e a velocidade da sua conexão com a
Internet.

A disponibilidade de alta definição (HD), ultra alta definição (Ultra HD) e HDR
está sujeita a seu serviço de Internet e aos recursos do aparelho usado. Nem
todo o conteúdo está disponível em todos os formatos, como HD, ULTRA HD
ou HDR. A velocidade de conexão mínima para qualidade de definição padrão
(SD) é de 0,5 MBPS.

Recomendamos uma velocidade de download mínima de 5,0 MBPS por
transmissão para receber conteúdo em HD (definido como resolução 720p ou
superior) e uma velocidade de download mínima de 25,0 MBPS por
transmissão para receber conteúdo em ULTRA HD (definido como resolução
1080p ou superior) E HDR.

Você se responsabiliza por todas as tarifas de acesso à internet. Consulte seu
provedor de internet para obter informações sobre os custos de utilização de
dados.

No caso de desistência

Você está ciente de que, em caso de desistência ou abandono
injustificado,poderá ficar impedido de acessar o site e participar das lives. É de
sua responsabilidade informar formalmente à equipe do Jardim das
Oliveiras, organizadora do Curso, imediatamente, por meio do e-mail
oficial do curso: cursos@jardimdasoliveiras.org quando houver
impedimentos que lhe impossibilite a dar continuidade ao Curso.

Após efetuar a matrícula no CUIDANDO DA SUA CRIANÇA INTERIOR o
Jardim das Oliveiras assumirá custos referentes à operacionalização do curso.
Portanto, o cancelamento da inscrição estará sujeito às condições previstas
nos itens que seguem abaixo:

1. O pedido de desistência só será acolhido quando recebido pelo Jardim
das Oliveiras até o 2º encontro virtual realizado. E o reembolso será
de apenas 8 parcelas pagas. Ficando o inscrito ciente de que deverá
honrar com o compromisso, tanto para pagamentos à vista quanto para
parcelados, pois este investimento é 100% destinado para as obras
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assistenciais do Jardim das Oliveiras, dentro do planejamento
orçamentário;

2. Caso o participante não possa continuar cursando as aulas no período
contratado, e deseje a transferência para uma próxima turma, será
necessário também o envio de uma solicitação formal para o e-mail
oficial do curso: cursos@jardimdasoliveiras.org, comunicando a
necessidade do afastamento da respectiva turma que foi inscrito, e os
motivos.

3. O prazo para solicitação de transferência de turma, também é até 2º
encontro virtual realizado, que dará o período de 30 dias do início das
aulas, depois disso, não temos como disponibilizar vagas em turmas
futuras;

4. Em quaisquer hipóteses, a restituição do valor correspondente será
efetuada pelo Jardim das Oliveiras no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da data do recebimento do pedido de cancelamento, sem
nenhuma atualização monetária e sem nenhum ressarcimento adicional,
sendo, ainda, descontadas do valor a ser creditado ao aluno as taxas
tarifas e despesas bancárias havidas com a devolução.

Sobre a aplicação do recurso investido

Por fim, você tenha plena ciência de que 100% do recurso que você está
investindo neste curso, será utilizado para realização a sustentabilidade do
próprio Jardim das Oliveiras, que tem a finalidade de manter a sustentabilidade
da instituição para o atendimento das famílias em situação de risco social que
estão localizadas no bairro do Castanheira em Belém – Pará. E a não
conclusão do curso implica na perda de recursos planejados para este fim.

Concordância com este termo

Se você não concordar com este Termo de Compromisso informe à
equipe do Jardim das Oliveiras, organizadora do Curso, pelo
e-mail cursos@jardimdasoliveiras.org.

O fato de você não encaminhar nenhuma manifestação por e-mail, contrária a
este Termo de Compromisso, o Jardim das Oliveiras considera que você está
aceitando.

Se assim desejar, poderá assiná-lo digitalmente e nos encaminhar.
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INSTRUÇÕES DE ACESSO A PLATAFORMA
(Siga passo a passo das instruções abaixo)

Todo o material será postado na plataforma www.jardimdasoliveiras.org/cursos
   •   Clique neste link   www.jardimdasoliveiras.org/cursos, vai direcionar você
ao site;

   •   Na parte superior você vai encontrar um botão denominado ENTRAR NO
CURSO, clique neste botão;

   •  Agora faça seu login (digite o seu e-mail, o mesmo indicado na ficha de
inscrição) e, digite a senha: divinapaz (assim como está escrito aqui,tudo
minúsculo e sem acento); caso precise alterar o e-mail ou confirmar, basta
responder o e-mail e entrar em contato com nossa equipe. Você também pode
acionar apoio ao suporte por meio do contato de whatsapp:+55 (91) 9
8376-0144 (em dias e horários comerciais).

   •   Pronto você já estará dentro da plataforma onde você vai encontrar os
conteúdos (com cadeados fechados, pois, só serão liberados após a aula
inaugural);
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