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TERMOS DE USO E CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO TÉCNICO MINISTRADO REMOTAMENTE E OUTRAS 
AVENÇAS. 

 

Este instrumento é um contrato eletrônico e de vinculação por adesão mediante cadastramento de dados e 
concordância com os termos respectivos, manifestado pelo sistema de validação de campos de seleção obrigatória 
em formulário, tendo como parte contratada a PROJELER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., sociedade 
empresária de direito privado com sede em Porto Alegre/RS, na Av. Carlos Gomes, 700, 8º andar, Bairro 
Auxiliadora, CEP 90.480-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.044.990/0001-71, e de outro lado, como 
contratantes, os usuários e organizações que desejarem se vincular ao contrato, observando as condições abaixo: 

 1. Definições. Para todos os fins deste contrato, adotam-se as seguintes definições: 

 a) PROJELER é a pessoa jurídica especificada na qualificação acima, ou qualquer uma de suas 
subsidiárias, coligadas, contratadas ou agentes; 

 b) CURSOS PROJELER, ou simplesmente “cursos” ou “curso”, são conteúdos técnicos e acadêmicos, de 
propriedade da PROJELER ou de terceiros, disponibilizados através de plataformas abertas de 
comunicação interpessoal ou em grupos, acessíveis remotamente através da rede mundial de 
computadores Internet, a partir de computadores pessoais ou telefones celulares tipo smartphone, 
com emprego de sistemas navegadores genéricos ou aplicativos específicos. Os cursos foram 
desenvolvidos para serem compatíveis com os computadores pessoais e telefones celulares mais 
difundidos no mercado, podendo, entretanto, não estar disponíveis para todos os tipos de 
equipamentos, sistemas operacionais ou versões de sistemas operacionais existentes, bem como 
apresentar funcionalidades diferentes ou limitações de acesso conforme cada configuração. Os 
requisitos técnicos para acesso aos cursos serão sempre divulgados na página oficial da PROJELER 
na Internet e poderão ser alterados a qualquer tempo; 

 c) USUÁRIO, ALUNO ou TREINANDO, bem como designações semelhantes ou em outras línguas, 
significam pessoas ou grupos de pessoas que acessam os cursos  disponibilizados pela PROJELER; 

 d) ORGANIZAÇÃO significa qualquer pessoa jurídica legalmente constituída, tais como sociedades 
simples ou empresárias de qualquer tipo, empresários individuais registrados, associações, 
fundações, cooperativas e órgãos públicos de qualquer esfera administrativa.  

 2. Objeto. Este contrato regula: 

 a) as normas gerais para inscrição, acesso e utilização dos cursos pelos usuários e organizações; 

 b) as normas gerais para pagamento dos cursos, cancelamento de inscrições e  reembolso de valores;  

 c) as normas gerais relativas a propriedade intelectual e comercial sobre os cursos disponibilizados. 

 3. Cadastramento. O cadastramento é efetuado mediante preenchimento dos dados do usuário, que deverá, 
necessariamente, ser maior de idade e identificado por seu número no Cadastro de Pessoas Físicas da 
Receita Federal do Brasil (CPF), não podendo o CPF estar cancelado ou suspenso. Cada usuário terá uma 
senha individual de acesso ao cadastro, devendo zelar para que a mesma seja mantida em sigilo, 
informando imediatamente à PROJELER quaisquer circunstâncias em que o sigilo da senha possa ter sido 
violado, sendo consideradas válidas todas as operações efetuadas com o uso da senha até então. As 
organizações, por sua vez, serão obrigatoriamente identificadas pelo seu número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil (CNPJ), não podendo tal inscrição 
estar cancelada ou suspensa, e serão sempre representadas por ao menos um usuário, devidamente 
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autorizado pelos estatutos da organização ou instrumento de mandato (procuração). A PROJELER 
aceitará como válida a simples declaração de qualquer usuário, sob as penas da lei, de que está 
autorizado a representar uma determinada organização, reservando-se, entretanto, o direito de exigir, a 
qualquer momento, a exibição de documentos que comprovem a regularidade dessa representação. 

 4. Requisitos para participação nos cursos. A PROJELER indicará os requisitos mínimos recomendáveis, em 
termos de formação acadêmica e experiência profissional, para que um usuário possa ter 
aproveitamento efetivo dos cursos. Tais requisitos, entretanto, serão apresentados pela PROJELER 
apenas como sugestão, cabendo aos próprios usuários avaliarem suas condições antes de efetivarem 
sua inscrição, não sendo aceitas reclamações e nem tampouco cancelamento de inscrições sob alegação 
de baixo aproveitamento motivado por despreparo dos usuários. 

 5. Inscrição e pagamento. A inscrição se dará individualmente por usuário para cada curso oferecido, 
podendo ser oferecidas condições diferenciadas para inscrições de mais de um usuário de uma mesma 
organização ou de um mesmo usuário para mais de um curso. Os valores e condições de pagamento 
dos cursos também podem variar em função da antecipação com que a inscrição for feita ou outros 
fatores, como convênios e parcerias firmadas entre a PROJELER e determinadas organizações, tais como 
entidades empresariais, classistas, associativas, instituições de ensino e outras, de modo que a PROJELER 
não assegura uniformidade de preços a todos os usuários. A inscrição será considerada efetivada com o 
pagamento respectivo, ou da primeira parcela, caso seja oferecida opção de parcelamento, não sendo 
aceitas reservas independentemente de pagamento. A PROJELER utiliza plataformas de terceiros para 
receber os pagamentos, não armazenando dados de contas-correntes ou de cartões de crédito de seus 
usuários em seus servidores, sendo exclusivamente dos terceiros prestadores de serviços de 
pagamentos a responsabilidade pela consistência, validade jurídica, informações obrigatórias às 
autoridades fiscalizadoras e segurança de dados nas operações. 

 6. Cancelamento de inscrições e reembolso de valores. Qualquer inscrição poderá ser cancelada pelo 
usuário, a qualquer momento, antes da data de início do curso, não sendo necessário que o usuário 
decline os motivos. Para cancelamentos efetuados em até 08 (oito) dias da inscrição, o reembolso do 
valor será integral, sendo que, para cancelamentos  após esse prazo, haverá cobrança de uma multa 
rescisória de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, não se aplicando a multa, para nenhuma das 
partes, no caso de o cancelamento se dar por decisão da PROJELER, em função de baixa procura dos 
cursos, ou em face de circunstâncias legalmente caracterizadas como casos fortuitos ou de força maior 
que impeçam ou dificultem sobremaneira o cumprimento do contrato por qualquer das partes, podendo 
a PROJELER exigir a comprovação dos motivos invocados pelo usuário para eximir-se da multa. Como 
alternativa ao reembolso, com ou sem pagamento de multa, o usuário poderá optar por manter o valor 
pago como crédito integral junto à PROJELER, para participação em outra edição do curso para o qual se 
inscreveu ou em outro curso de seu interesse, observados os respectivos valores. Caso a opção do 
usuário seja pelo reembolso, este será efetuado observando os prazos e a política do operador de meios 
de pagamento empregado, não cabendo à PROJELER interferir em tais políticas. 

 7. Acesso aos cursos. Uma vez efetuada a inscrição, o usuário receberá o canal de acesso (link) exclusivo 
às sessões interativas dos cursos, conforme calendário divulgado. Após cada sessão interativa, o link de 
acesso permanecerá ativo por  um prazo de 90 (noventa) dias corridos, através do qual o usuário poderá 
acessar as  gravações em áudio e vídeo das sessões interativas, podendo também dirimir dúvidas 
através dos canais disponibilizados na plataforma. A solução de dúvidas dos usuários, fora das sessões 
interativas dos cursos, não será, necessariamente, interativa, não havendo obrigação de a PROJELER 
disponibilizar os contatos diretos de acesso dos professores e palestrantes que os ministrarem, podendo 
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também, a PROJELER, restringir o encaminhamento de dúvidas a aspectos de ordem teórica dos 
conteúdos ministrados, não sendo atendidas questões que consubstanciem consultas técnicas 
envolvendo situações específicas. 

 8. Direitos autorais e proibição de cópia de conteúdos. Todos os materiais didáticos de apoio aos cursos, 
assim como as gravações em áudio e vídeo das sessões interativas, estão protegidos por direitos 
autorais, sendo de propriedade da PROJELER ou dos professores e palestrantes contratados para 
ministrar os cursos. É vedada qualquer forma de cópia de tais conteúdos, inclusive para uso próprio, sem 
prévia e expressa autorização dos respectivos titulares, sendo autorizada apenas, nos termos da lei, a 
menção a pequenos trechos para fins de referência em obras didáticas, desde que citada a fonte. Por 
esta razão, a PROJELER poderá deixar de disponibilizar funcionalidades para cópia remota de arquivos 
eletrônicos (download) e também empregar recursos que impeçam ou dificultem a cópia de materiais 
que considerar sensíveis, como inibição de comando para cópia de telas ou gravação de áudio, 
criptografia de arquivos, inserção de marca d’água em páginas, entre outros. Ficam os usuários alertados 
de que, mesmo que consigam superar tais recursos de inibição, responderão civil e criminalmente por 
eventuais violações de direitos autorais. 

 9. Alterações dos conteúdos dos cursos. A PROJELER reserva-se o direito de atualizar, alterar, acrescentar 
ou remover qualquer parte do conteúdo de seus cursos, a qualquer tempo. A implementação de 
alterações relevantes será informada por meio de avisos na página da PROJELER ou por envio de 
mensagens aos usuários. 

 10. Certificação. A PROJELER certificará a carga horária e conteúdos ministrados em todos os seus cursos, 
mas não, necessariamente, a participação e aproveitamento dos alunos, exceto em se tratando de cursos 
para formação acadêmica ou credenciamento profissional junto a instituições reguladoras ou empresas 
que credenciem profissionais para dar suporte aos seus produtos. O uso dos certificados emitidos pela 
PROJELER junto a quaisquer terceiros, especialmente em currículos profissionais ou acadêmicos, é de 
responsabilidade exclusiva dos usuários e organizações, não significando endosso da PROJELER quanto 
à qualificação técnica dos alunos, salvo quando houver certificação de frequência e aproveitamento de 
conteúdos por parte dos mesmos. Já o reconhecimento de um certificado da PROJELER por parte de 
instituições de ensino, de regulamentação profissional ou empresas em geral só será assegurado aos 
usuários e organizações quando esta informação constar expressamente no programa do curso 
respectivo. 

 11. Alterações dos Termos de Uso. A PROJELER reserva-se o direito de alterar os Termos de Uso a qualquer 
momento. Os textos de novas versões dos Termos de Uso e respectivas datas de entrada em vigor serão 
previamente informados por meio de avisos na página da PROJELER ou envio de mensagens aos 
usuários. Nenhuma alteração, entretanto, terá eficácia retroativa para criar direitos aos usuários ou 
organizações, nem tampouco novas obrigações à PROJELER, relativamente a situações já consolidadas 
ou caracterizadas legalmente como atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, criar direitos ou novas 
exigências aos usuários e organizações relativamente a operações futuras. No primeiro acesso que o 
usuário efetuar após a entrada em vigor de uma nova versão dos Termos de Uso, será exigida 
confirmação de conhecimento e concordância com as novas regras como condição para o 
prosseguimento de sua utilização, não sendo cabível invocar direito adquirido como forma de não 
sujeitar-se às novas disposições ou exigir que a PROJELER continue a agir segundo normas antigas. 

 12. Proteção de dados. A PROJELER declara que observa os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei 13.709/2018) nas relações com os usuários e organizações. empregando, para tanto, os 
protocolos técnicos de segurança mais difundidos no mercado. Apesar desses esforços, é fato notório 
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que, no atual estado da técnica, não é possível assegurar que qualquer sistema informatizado seja 
totalmente isento de erros, que esteja acessível de forma ininterrupta, que comporte acessos 
simultâneos em volume necessário à demanda e que não possam ocorrer perdas, alterações ou 
violações ao sigilo de dados, quer por motivos técnicos ou por força de atos ilícitos de origem interna ou 
externa. Deve-se considerar, ainda, que a acessibilidade dos conteúdos e a segurança das interações com 
os usuários dependem em grande parte da infraestrutura da Internet, que não está sob controle de 
nenhum ente público ou privado de forma absoluta, bem como das condições de acesso e segurança 
das plataformas de terceiros. Por tais fatores, a PROJELER não assume qualquer responsabilidade por 
prejuízos que os usuários e organizações possam experimentar em função de dificuldades de acesso às 
sessões interativas ou eventual apropriação de dados por terceiros perpetrados com emprego de meios 
técnicos que superem as medidas de segurança convencionais, situações essas que são expressamente 
aceitas por todas as partes como casos fortuitos ou de força maior, conforme definição legal. Desta 
forma, a única obrigação assumida pela PROJELER, em caso de situações de anormalidade, é envidar 
seus melhores esforços no sentido de restaurar as condições operacionais assim que possível, além de 
tomar as medidas cabíveis visando coibir atos ilícitos de que venha a ter conhecimento, observando que 
tais iniciativas poderão se dar a partir da identificação do problema pela própria PROJELER ou pelo 
recebimento de denúncias ou reclamações dos usuários e organizações, não se presumindo, porém, em 
nenhuma hipótese, que a simples demora da PROJELER em adotar providências possa ser entendida 
como omissão, dada a necessidade de empreenderem-se diligências internas antes de se efetivar 
qualquer medida. 

 13. Prazo e rescisão. Este contrato inicia-se na data da inscrição do usuário e vigerá pelo prazo de 90 
(noventa) dias após a data em que se der a última sessão interativa do curso, ou na data em que se der 
o pagamento da última parcela do preço, caso o parcelamento concedido seja superior a tal prazo. 
Qualquer das partes, porém, poderá dá-lo por rescindido antecipadamente em função de 
descumprimento das condições contratuais pela parte contrária, desde que a notifique formalmente, 
pelos meios convencionais, previstos em lei, detalhando a situação de descumprimento e fixando prazo 
de 15 (quinze) dias para seu equacionamento, sob pena de rescisão efetiva, sem qualquer outra 
formalidade. Somente a partir de então poderão as partes deixar de cumprir suas obrigações previstas 
neste contrato, bem como cobrar, através do devido processo legal, as perdas e danos que tiverem 
experimentado, observadas as limitações previstas neste instrumento. A notificação mencionada acima 
não se aplica à falta de pagamento de qualquer parcela do preço ajustado, que dará ensejo à rescisão do 
contrato de pleno direito, com perdimento, pelo usuário, em favor da PROJELER, da integralidade dos 
valores pagos até então. 

 14. Regência legal e foro. Fica perfeitamente definido e aceito que este é um contrato livremente pactuado 
e estabelecido entre partes juridicamente equiparadas, não  consubstanciando relação de consumo. Fica 
eleito, em comum acordo, o foro da Justiça Comum Estadual da Comarca de Porto Alegre/RS como o 
único competente para dirimir quaisquer questões eventualmente surgidas deste contrato. 

 15. Aceitação de termos e condições. Ao preencher o campo de confirmação, o usuário estará concordando 
com a integralidade dos presentes Termos de Uso, sem qualquer ressalva, de forma irrevogável e 
irretratável. 
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