Educação Continuada Atheneu
Termos e Condições
No presente termo, caracteriza-se a Educação Continuada Atheneu como
empresa provedora de plataforma de cursos online, criando, produzindo e
divulgando vídeos educacionais e inspiradores e, criando, desenvolvendo e
divulgando materiais de apoio em formato PDF e promovendo a interação de
membros participantes dos cursos nas redes sociais.
Por favor, leia com atenção os termos de uso antes de navegar na Educação
Continuada Atheneu.
Se você estiver de acordo com eles, então entre e fique à vontade. Caso você
não se sinta confortável com os termos presentes, então não poderemos lhe
fornecer esse tipo de conteúdo.
Nos reservamos o direito de alterar esses termos a qualquer momento. Eles
podem ser modificados conforme alteremos os nossos serviços. Portanto é
importante que você entre regularmente nessa página para se manter
atualizado.
A Educação Continuada Atheneu
O
serviço
da
Educação
Continuada
Atheneu
comporta
o
site www.ecatheneu.com.br e qualquer software, aplicativo ou serviço de
internet, em sua totalidade ou parcialmente, sendo de propriedade da Editora
Atheneu.
O AVA é uma plataforma que disponibiliza cursos educacionais online, que
podem ser vistos de qualquer dispositivo com acesso à internet.
Esses cursos estão relacionados à área da saúde ou a temas de interesse da
Editora e, estarão disponíveis de forma gratuita ou mediante pagamento prévio.
A Educação Continuada Atheneu é a responsável pela criação de todo o
conteúdo da plataforma, sejam dos cursos, dos vídeos, da informação, da
produção científica e da divulgação do produto final.
Buscamos ensinar por meio de metodologias ativas, por meio das quais o aluno
é o centro da aprendizagem, com métodos dinâmicos e práticos.
Selecionamos os especialistas de cada área, das melhores universidades do
país; os professores são referência no assunto.
Além dos vídeos, disponibilizamos material de apoio e aprofundamento nos
temas. Todos os cursos que você fizer terão a seção “Perguntas Frequentes”,
para você tirar suas dúvidas. Além disso, você poderá tirar dúvidas diretamente
com seu professor.

O Papel do Usuário
O usuário que se inscrever para um curso na Plataforma Educação Continuada
Atheneu, seja pago ou gratuito, se compromete a usar de forma responsável o
conteúdo que lhe for fornecido.
Fica proibida a esse usuário a reprodução parcial ou total de qualquer material
que esteja na Plataforma em outros meios físicos ou digitais. Não é autorizado o
download dos vídeos por qualquer que seja o meio, nem de sua gravação para
reprodução futura fora da plataforma.
Qualquer tipo de divulgação do material exclusivo da Plataforma Educação
Continuada Atheneu por parte de um usuário sem o consentimento do autor será
de sua responsabilidade.
É papel do usuário o fornecimento verdadeiro, completo, exato e atual de suas
informações de cadastro, bem como mantê-las atualizadas. Qualquer
informação que não seja verdadeira, completa, exata ou atual e que esteja nos
cadastros da Plataforma Atheneu serão de responsabilidade do usuário.
Cada usuário poderá entrar na plataforma de Educação Continuada Atheneu
com seu próprio login e senha. Caso seja detectado um usuário diferente do
nome cadastrado, a Educação Continuada Atheneu se reserva o direito de
cancelar tal assinatura.

Pagamento dos Cursos
Os valores dos cursos disponíveis estarão sempre sinalizados. O valor
necessário para a obtenção do curso estará sempre em local de fácil
visualização, sejam cursos pagos ou gratuitos.
Os cursos podem ter custos diferentes entre eles. Nos reservamos o direito de
cobrar valores diferentes para cursos que envolvem custos diferentes.
O usuário que optar por comprar um curso pago, poderá escolher entre pagar
com cartão de crédito, cartão de débito ou boleto bancário, via sistema
PagSeguro.
O usuário precisará preencher os campos com informações sobre seu cartão de
crédito, com número, nome (tal qual está no cartão), validade código de
segurança.
Essas informações estarão criptografadas em um servidor seguro e com
certificado SSL, são confidenciais e não serão utilizadas para nenhuma outra
finalidade.
O usuário é o responsável pelos dados que irá inserir nos campos de pagamento,
ficando vedado a ele a informação verdadeira, atual e completa dos dados
cadastrados.

Os pagamentos serão todos feitos na moeda REAL (R$).
No momento de compra de um curso o usuário receberá via e-mail cadastrado
a Nota Fiscal referente à sua compra.

Cancelamento
Não será possível efetuar cancelamentos de compra de cursos, uma vez que
após confirmado o pagamento, o usuário terá acesso imediato a todo o conteúdo
do curso.
A Editora Atheneu se reserva o direito de analisar caso a caso se o aluno solicitar
o cancelamento no período de 7 dias a partir da compra efetuada e sem que o
mesmo tenha feito mais de 20% do conteúdo do curso.

Do Conteúdo e propriedade Intelectual
Todo o conteúdo contido na Plataforma Educação Continuada Atheneu é de
propriedade da Editora Atheneu. Sua reprodução parcial ou total é proibida sem
nossa permissão prévia.
Todo o conteúdo institucional presente na plataforma é de propriedade da
Editora Atheneu, sendo os elementos de identidade visual, áudio, texto e marcas
devidamente registrados. É permitida a reprodução destes elementos, desde
que devidamente referenciados aos meios de comunicação da Editora Atheneu,
como website, plataforma, página no Facebook, LinkedIn e Twitter.

Lei Aplicável
Estes termos de serviço são regidos única e exclusivamente pelas leis
brasileiras, sendo que qualquer ação judicial derivada de sua interpretação ou
aplicação deverá ser julgada pelo Poder Judiciário brasileiro.
Em caso de conflito de leis estaduais ou municipais, para a interpretação de
qualquer dúvida ou litígio, deverá sempre prevalecer a legislação do Estado de
São Paulo.
O foro eleito para resolução de eventuais conflitos é o da cidade de São Paulo,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Mudanças nos Termos de Serviço
Reservamos o direito do ec.atheneu.com.br de modificar este termo a qualquer
momento. O presente termo foi alterado pela última vez em 15/02/2019.

Contato
Estamos à disposição para receber quaisquer dúvidas ou sugestões na nossa
página de contato, via e-mail: educacaocontinuada@atheneu.com.br ou pelos
telefones: (11) 2858-8771 ou (21) 99122-2805.
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