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POLÍTICA DE INSCRIÇÃO 

 
 

I - DA INSCRIÇÃO 

→ A ADASTRA divulgará através de seu site na internet e outros meios os treinamentos 

programados; 

→ O valor da inscrição de cada treinamento da ADASTRA será informado no site; 

→ O interesse em participar de um treinamento será formalizado através do envio do 

Formulário de Inscrição passando à condição de inscrito; 

→ O envio do Formulário de Inscrição permite a reserva de vaga para o inscrito. 

Portanto, não representa compromisso da realização do treinamento por parte da 

ADASTRA; 

→ A realização do treinamento será efetivada com uma quantidade mínima de pessoas 

inscritas que tenham enviado o Formulário de Inscrição, viabilizando o treinamento; 

→ O limite (deadline) para a ADASTRA confirmar a realização de um treinamento são de 

15 (quinze) dias de antecedência ao início do curso; 

→ A partir da confirmação da realização do treinamento, a reserva da vaga estará 

condicionada ao pagamento do treinamento pelo inscrito. 

II – DO PAGAMENTO 

→ Formas de pagamento da inscrição para Pessoa Física e Jurídica: 

• Depósito bancário identificado  

• DOC  

• Cartão de Crédito 

*enviar o comprovante por e-mail: treinamentosadastra@gmail.com  

 
 

III – DO PARCELAMENTO 

→ O valor do treinamento poderá ser parcelado em 3 (três) vezes, sendo 1ª parcela no 

momento da inscrição, 2ª e 3ª parcelas para 30 e 60 dias, respectivamente. 

 

IV– DOS DESCONTOS 

→ Desconto de 5% para pagamento total antes do início do treinamento; 

→ Desconto de 5% a partir da 2ª inscrição no mesmo treinamento pelo mesmo CNPJ; 

→ Desconto de 10% a partir da 3ª inscrição no mesmo treinamento pelo mesmo CNPJ; 

*descontos não cumulativos. 
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V – DO CANCELAMENTO POR PARTE DO TREINANDO 

→ Uma vez cancelada a participação do inscrito após a efetivação da matrícula, e 

comunicada formalmente antes do início do treinamento, caberá ao treinando: 

• ser substituído no mesmo treinamento; 

• solicitar transferência para outro treinamento dentro de 12 meses; 

• caso a comunicação da desistência do treinando não ocorra antes do início 

previsto do treinamento, a ADASTRA reterá 1/3 do valor total da inscrição, 

reembolsando o saldo, se houver. 

VI – DO CANCELAMENTO POR PARTE DA ADASTRA 

→ A ADASTRA reserva-se o direito de alterar a programação de treinamentos, 

confirmados ou não, cabendo a ADASTRA: 

 

• responsabilidade à comunicação do cancelamento e reembolso dos valores 

de inscrição pagos. 

 

Aqui definimos que, caso a inadimplência de quaisquer das cláusulas ou condições 

previstas na presente política, a prestação de serviços será encerrada imediatamente, 

não gerando, qualquer direito não estabelecido neste instrumento.  

  

Guaratinguetá, 14 de janeiro de 2019. 

 
__________________________________ 

Júlio Magalhães 

ADASTRA 

Assessoria, Consultoria & Treinamentos 

 

 

 

 

 

 

 


