
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUGAR DE LER 

DA FREQUÊNCIA E DO CERTIFICADO 

Serão conferidos certificados de conclusão ao final do curso, mediante solicitação do aluno(a), desde 

que ele(a) não falte em mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas. 

AUSÊNCIA DE QUÓRUM 

Os cursos só serão realizados com um quórum mínimo de alunos estabelecido pelo Lugar de Ler. 

Caso esse número não seja atingido, o curso poderá ser cancelado em até 24 horas antes do início 

das aulas, e o valor da inscrição será devolvido integralmente para o aluno. 

(verificar condições de estorno abaixo) 

DA RESCISÃO PELO ALUNO(A) 

Se o aluno(a) cancelar sua participação no curso, o valor pago da inscrição só será devolvido se o 

Lugar de Ler for avisado em até 48 horas antes da data de início das aulas. A mensagem deve ser 

enviada para lugardeler@gmail.com. Nenhuma outra forma de comunicação será considerada 

válida. 

Após o início do curso, o aluno não poderá pedir reembolso de valores nem deixar o valor como 

crédito para ser usado em outro curso. 

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO  

O valor pago não será devolvido em caso de não comparecimento do aluno aos encontros do curso 

(presenciais e online). 

CONDIÇÕES DE ESTORNO. 

Estorno de vendas feitas com cartão de crédito pelo Pagseguro: 

O estorno será realizado através do próprio Pagseguro para a conta do comprador, aparecendo 

como crédito na fatura do próximo mês. 

  

Estorno de vendas feitas com pagamento de boleto emitido pelo Pagseguro: 

15 dias úteis na conta bancária do comprador. 

 

Estorno de vendas feitas com pagamento via transferência bancária: 

15 dias úteis na conta bancária do comprador. 

 

Estorno de vendas feitas com cartão de débito no estabelecimento: 

15 dias úteis na conta bancária do comprador. 

  

Estorno de vendas feitas em dinheiro no estabelecimento: 

15 dias úteis na conta bancária do comprador. 

CIÊNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO. 

O aluno(a) declara ter ciência de todo o conteúdo deste contrato e aceita as condições acima.  

  


