TERMO DE CONTRATAÇÃO
CURSO APF MÓDULO II
Perfis Comportamentais Aplicados no Planejamento Financeiro
Pelo presente termo, as partes abaixo descritas e individualizadas:
1) Aluno, portador dos dados informados no momento do cadastro, identificado por Login e Senha.
Doravante denominado simplesmente, independente do gênero como ALUNO;
2) ACADEMIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO GFAI LTDA., Inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.174.263/000100, com sede nesta Capital na Av. Francisco Matarazzo, 1752, cj. 2317, e-mail: academia@gfai.com.br,
doravante denominada simplesmente “ACADEMIA GFAI”;
CONSIDERANDO QUE:
(I) A ACADEMIA GFAI é empresa especializada em realizar formações e cursos de especialização
relacionados à temática de Planejamento Financeiro Pessoal.
(II) O ALUNO, tendo sido previamente orientado quanto ao escopo do curso, a metodologia que será
utilizada, bem como os valores acordados e forma de pagamento, tem interesse em adquirir o curso
“APF – Módulo II: Perfis Comportamentais Aplicados no Planejamento Financeiro” (“CURSO”);
1. Objeto
1.1. O objeto do presente termo é a prestação de serviços pela ACADEMIA GFAI ao ALUNO, consistente no
curso “APF – Módulo II: Perfis Comportamentais Aplicados no Planejamento Financeiro” mediante
videoaulas de conteúdo teórico e prático.
1.2. A ACADEMIA GFAI ministrará o CURSO segundo sua metodologia, devidamente ajustada ao formato e
duração propostos, cujo conteúdo o ALUNO declara ter pleno conhecimento através das palestras
expositivas e/ou entrevistas pré-seletivas e/ou material de divulgação.
1.3. As videoaulas e atividades práticas do CURSO serão ministradas por profissionais capacitados
(“PROFESSORES”) integrantes da equipe da ACADEMIA GFAI, à sua livre escolha.
1.4. Caberá exclusivamente à ACADEMIA GFAI a responsabilidade e autonomia sobre a escolha da
plataforma de internet a ser utilizada para veiculação das videoaulas, devendo esta atentar a padrões
adequados de visualização e navegabilidade ao ALUNO.
1.4.1. Em caso de ocorrer a substituição da plataforma de internet utilizada durante a realização do CURSO,
a ACADEMIA GFAI deverá comunicar prontamente o ALUNO, sem que haja prejuízo de qualquer espécie a
este.
1.5. O prazo de publicação das videoaulas na plataforma de internet ocorrerá sob critério exclusivo da APF.
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1.5.1. Após a publicação das videoaulas referentes ao conteúdo teórico, as mesmas ficarão disponíveis ao
ALUNO por 30 (trinta) dias. Devido a questões de cunho prático, as Partes reconhecem que não haverá
conteúdo gravado referente às dinâmicas (atividades práticas) para consultas posteriores às aulas.
1.6. As características técnicas dos vídeos (ex. formato de captura, distribuição de tomadas, edição, etc.) são
atribuições exclusivas da ACADEMIA GFAI, devendo esta zelar por padrões adequados para
acompanhamento das videoaulas e seus respectivos objetivos didáticos.
2. Da Duração, Carga Horária e Conteúdo
2.1. O CURSO terá a distribuição de conteúdo conforme a seguir:
- 06 (seis) videoaulas + atividades práticas (total de carga horária: 24 horas)
2.2. As datas informadas pela ACADEMIA GFAI para realização das videoaulas ao vivo e/ou atividades práticas
poderão ser alteradas mediante notificação ao ALUNO com 03 (três) dias de antecedência mínima.
2.3. O ALUNO não poderá frequentar as aulas de outros cursos ministrados pela ACADEMIA GFAI em caráter
substitutivo às videoaulas e/ou atividades práticas previstas neste termo.
2.4. O ALUNO poderá acessar o conteúdo das videoaulas durante o prazo de 30 (trinta) dias a partir da
liberação e envio do seu login (usuário e senha). Este prazo transcorrerá independentemente da utilização
pelo ALUNO por sua livre escolha e/ou por motivos diversos alheios à ACADEMIA GFAI.
3. Matrícula, Aprovação e Certificação
3.1. A ACADEMIA GFAI disponibilizará o acesso do ALUNO ao ambiente virtual de aprendizagem através de
login e senha após confirmação do pagamento pelo ALUNO.
3.2. Para que seja considerado aprovado, o ALUNO deverá concluir o CURSO com o cumprimento de 100%
das atividades propostas.
3.3. O ALUNO considerado aprovado receberá o certificado digital do referido CURSO, emitido pela
ACADEMIA GFAI e enviado por e-mail ao ALUNO.
3.4 Após a expiração do prazo de acesso ao CURSO o ALUNO não terá mais acesso ao material
disponibilizado.
3.5. A matrícula no CURSO tem caráter personalíssimo, sendo vedado ao ALUNO efetuar rateios ou quaisquer
divisões de valor com pessoas não matriculadas com o fim de que todos tenham acesso ao conteúdo do
referido CURSO.
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4. Pagamento
4.1. Pelos serviços aqui contratados, o ALUNO realizará o pagamento conforme as condições apresentadas
durante etapa de matrícula. Ao aceitar este termo o ALUNO declara estar plenamente ciente das condições
apresentadas pela ACADEMIA GFAI.
4.2. O atraso no pagamento da remuneração a que faz jus a ACADEMIA GFAI acarretará na aplicação de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore die, além de multa contratual não
compensatória de 2% (dois por cento) do valor total em atraso.
4.2.1 O atraso superior a 1 (um) mês implicará na rescisão automática do presente termo, não fazendo jus o
ALUNO à devolução de quaisquer valores pelos serviços já prestados, incorrendo ainda no pagamento dos
meses em atraso, além dos juros e multa pactuados nesta Cláusula.
4.4. Estão inclusos no preço as videoaulas, materiais de apoio a critério da ACADEMIA GFAI e a emissão do
Certificado. Caso aplicável, qualquer material de uso individual ou outro não previsto neste termo deverão
ser adquiridos às expensas do ALUNO.
4.5. O ALUNO compreende que os valores devidos para acesso ao CURSO independem de sua respectiva
utilização, de modo que, sua responsabilidade de pagamento mantém-se válida e eficaz independentemente
do ALUNO tenha optado por não usufruir do conteúdo e/ou tenha sido impossibilitado de tal por motivos
que não sejam imputáveis à ACADEMIA GFAI.
4.6. Nos casos em que o ALUNO solicite a alteração de turma, este deverá ser aprovado pela ACADEMIA GFAI
seguindo seus próprios critérios e será cobrado o pagamento da taxa de alteração no valor de 10% (dez por
cento) do valor de tabela desta nova turma oferecido à época da solicitação.
5. Responsabilidades
5.1. A ACADEMIA GFAI deverá prover ao ALUNO o acesso à sua plataforma de conteúdo logo após a
conclusão da matrícula.
5.2. O ALUNO compromete-se a agir com conduta compatível com a seriedade do curso ministrado, tendo
por parâmetro o respeito, a educação, os bons costumes e os padrões sociais, morais e éticos.
5.3. O ALUNO fica responsável por possuir computador e conexão à internet adequados para o
acompanhamento do CURSO.
5.4. Compromete-se ainda o ALUNO a arcar pontualmente com os pagamentos ora pactuados, ficando o
aluno inadimplente impedido de acessar a plataforma de videoaulas.
6. Sigilo, Direitos Autorais e Autorização de Uso de Imagem
6.1. A ACADEMIA GFAI e seus profissionais obrigam-se a manter o sigilo de todas as informações a que
tenham acesso, em razão da prestação dos serviços ora contratados, com as ressalvas legais.
6.2. Nenhuma informação revelada e/ou trocada entre as Partes poderá estabelecer qualquer
representação, garantias, certeza ou incentivo de uma Parte à outra com relação à violação de marcas
registradas, patentes, direitos autorais ou qualquer direito de privacidade ou quaisquer direitos de terceiros,
inclusive quanto à utilização da marca “ACADEMIA GFAI” e do material didático disponibilizado pela mesma.
www.academiagfai.com.br – academia@gfai.com.br – Fone: 11 5693-9393

v1.1

3/5

6.2.1. O ALUNO não poderá utilizar-se das marcas (incluindo logotipos, nomenclaturas comerciais e demais
itens que definem a identidade da empresa) da ACADEMIA GFAI, suas coligadas, subsidiárias e sócios para
fins de denotação de vínculo a estes, salvo sob autorização expressa da ACADEMIA GFAI.
6.2.2. Fica expressamente vedada a utilização da plataforma online do CURSO para o envio, distribuição,
publicação ou divulgação de materiais e informações comerciais, de caráter difamatório, ilícito ou obsceno,
inclusive informações de propriedade de outras pessoas ou empresas, em desrespeito a marcas registradas
ou material protegido por direitos autorais.
6.2.3. As informações e conteúdo compartilhados pela ACADEMIA GFAI ao ALUNO constituem materiais
protegidos por direitos autorais, pertencentes exclusivamente à ACADEMIA GFAI. A utilização,
compartilhamento indevido, reprodução não autorizada ou utilização inadequada estará sujeito a
penalidades previstas em lei, assim como o cancelamento imediato do serviço.
6.3. O ALUNO cede à ACADEMIA GFAI, gratuitamente e livre de quaisquer ônus, o direito de uso de sua
imagem (eventualmente captada por fotos, vídeos, dentre outros), bem como autorais dos trabalhos
desenvolvidos durante o CURSO, incluindo as artes e textos que poderão ser exibidos, juntamente com sua
imagem ou não, por todos os meios de divulgação existentes, seja por mídia impressa (livros, catálogos,
revista, jornal, entre outros), televisiva, radiofônica, escrita e falada, Internet, banco de dados
informatizados, multimídia, DVD, dentre outros, em peças promocionais, publicitárias e/ou acadêmicas, bem
como nos meios de comunicação interna (jornal, boletins, mailing list, etc.).
7. Rescisão
7.1. O presente termo estará encerrado de pleno direito imediatamente após o término do CURSO deste, e
mediante a quitação integral do pagamento, ou nos casos previstos nesta Cláusula.
7.2. O ALUNO foi orientado e compreende que não haverá hipótese de reembolso por valores já pagos à
ACADEMIA GFAI.
7.3. O presente termo será rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial,
nas seguintes hipóteses:
a) de violação de qualquer obrigação prevista neste instrumento, não sanadas no prazo de 15 (quinze)
dias contados do recebimento de comunicação encaminhada pela parte prejudicada à Parte infratora;
b) de insolvência, falência, recuperação judicial/extrajudicial ou ação semelhante, ou de resolução para
dissolução ou liquidação judicial, de qualquer das Partes.
7.4. Poderá ainda o presente ser resolvido pela ACADEMIA GFAI em casos que a ocorrência de caso fortuito
ou força maior impeçam a prestação dos serviços objeto do presente instrumento. Nesta hipótese, o ALUNO
será informado expressamente para a acomodação, sem ônus, em turma posterior do referido CURSO.
8. Condições Gerais
8.1. A tolerância à infração de qualquer das disposições do presente termo não deverá ser interpretada como
novação ou aditamento do mesmo.
8.2. Fica expressamente estipulado que não estabelece, por força deste termo, qualquer vínculo
empregatício ou responsabilidade, por parte do ALUNO, com relação ao pessoal que a ACADEMIA GFAI
empregar para o cumprimento deste instrumento, correndo por conta exclusiva da ACADEMIA GFAI, única
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responsável como empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da
legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra.
8.2.1. A execução do presente CURSO não determina a obrigatoriedade à ACADEMIA GFAI de realizar a
contratação, associação ou geração de qualquer outro tipo de vínculo com o ALUNO posteriormente à
conclusão do CURSO.
8.3. O presente termo é celebrado em conformidade com os princípios de probidade e boa-fé, sem vícios de
consentimento. As Partes declaram estar aptas e capazes para contratarem, e ainda para todos os efeitos
legais, que (i) as obrigações ora assumidas são compatíveis com suas condições econômico-financeiras (ii)
este instrumento espelha fielmente a tudo o que foi ajustado; (iii) tiveram conhecimento prévio do conteúdo
deste instrumento, entendendo perfeitamente todas as obrigações nele contidas, uma vez que foram
devidamente esclarecidas.
8.4. O CURSO de que trata o presente instrumento não equivale às atividades de cursos preparatórios précertificação, cursos superiores ou extensivos e/ou quaisquer outros com equivalência à formação acadêmica
regular, não devendo o ALUNO utilizá-lo como substituto para tais.
8.5. A ACADEMIA GFAI se reserva o direito de cancelar a matrícula e o acesso ao CURSO, sem prévio aviso,
daquele ALUNO que violar qualquer vedação constante deste termo ou de outros avisos e instruções de uso
posteriormente divulgados, ou que, de alguma forma, resultam ou possam resultar em atividade ilegais ou
contrárias aos bons costumes e à moral, hipótese em que não haverá a devolução de quaisquer valores já
pagos pelo ALUNO.
8.6. É reservado à ACADEMIA GFAI o direito de alteração de datas de realização do presente CURSO por
eventual situação de não atingimento de quórum mínimo de alunos, neste caso devendo haver aviso prévio
ao ALUNO de pelo menos 03 (três) dias à realização da respectiva aula inaugural.
8.7. Elegem as Partes o foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões oriundas
da interpretação do presente termo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Este documento diz respeito às partes citadas acima e aplicam-se ao uso dos produtos e serviços oferecidos
pela ACADEMIA GFAI. Todo ALUNO que tenha o objetivo de utilizar os serviços declara expressamente que
aceita os presentes termos.
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