Termos e Condições WFour Cursos e Desenvolve Cursos
Este termo está disponível para a melhor compreensão dos serviços oferecidos
pela WFour Cursos e de sua marca Desenvolve Cursos com finalidade
informativa e jurídica.
Somos uma das instituições com atuação online que tem como objetivo
oferecer o melhor conteúdo para alunos, para que eles possam aprender com
flexibilidade e eficiência por um preço justo e acessível.
A WFour Cursos constitui-se uma empresa de treinamento a distância, de
tecnologia e pesquisa que desenvolve plataformas para acesso aos
treinamentos e conteúdo construídos pela própria empresa, incluindo também
material cedido por parceiros ou disponíveis na internet com isenção de
direitos autorais.
Desse modo, a WFour Cursos responsabiliza-se totalmente pelo seu site e pela
plataforma de estudo, também conhecido por ambiente de aula. Os materiais
cedidos por parceiros ou oriundos de outros sites são de responsabilidade de
seus criadores. Em suma, a WFour Cursos comercializa o acesso a sua
plataforma e ao material propriamente produzido, sendo responsável ainda
pela publicidade e marketing de sua marca.
Quanto às ações de divulgação de nossos cursos, todas as promoções válidas
estarão listadas em nosso site, página do Facebook, Instagram, Twitter ou
LinkedIn através de nossos perfis oficiais. Qualquer promoção com utilização
do nome da WFour Cursos que não esteja presente nestes canais oficiais já
citados deve ser desconsiderada.
Além disso, é proibido por qualquer parceiro, coprodutor, produtor, afiliado
ou qualquer pessoa física ou jurídica, o uso de nossas marcas sem autorização
prévia. Esta exigência enquadra-se no artigo 195, III, da Lei 9279/96.
Também está impedido a utilização sem autorização de nossa marca,
incluindo nomes e logos, em redes sociais, seja elas de quaisquer tipos ou

estruturas. Esta medida também visa proteger nossa marca de possíveis
enganos ou práticas maliciosas e fraudulentas de pessoas que venham a se
utilizar de nosso nome e credibilidade para fins ilegais.
Sobre os materiais de estudos
Boa parte do material presente em nossos treinamentos e cursos são
elaborados de maneira independente da WFour Cursos. Todos os direitos são
de seus autores, estando a WFour Cursos disponível e de acordo em retirar de
sua grade todo o material que seus autores não estiverem de acordo em
compartilhar. O conteúdo poderá ser substituído por um similar ou de maior
valor sem aviso, caso exista a necessidade da WFour Cursos retirá-lo de sua
grade.
Aos alunos é importantíssimo o cumprimento das seguintes normas:
1 – A senha disponibilizada é intransferível, sendo o aluno responsável por
armazená-la em local seguro. A disponibilização da senha para outras pessoas
é um ato ilegal, estando o aluno sujeito a penalizações de acordo com a lei.
2 – Apenas os alunos que concluíram o curso completo poderão solicitar o
certificado através da página destinada para este fim no ambiente de aula. O
aluno que não concluir completamente o curso e solicitar o certificado estará
realizando ato fraudulento, podendo estar sujeito a penalizações, desde a não
emissão do certificado, a suspensão do curso ou a penalizações jurídicas por
ilegalidades envolvendo falsificação.
3 – O aluno deve contar com navegador atualizado, de preferência Google
Chrome ou Mozilla Firefox, acesso a internet e um dispositivo compatível para
acessar o ambiente de aula do curso ou outros produtos.
4 – Toda e qualquer contestação sobre nossos produtos, serviços, materiais,
ações de marketing ou qualquer outra envolvendo a marca WFour Cursos
devem ser realizadas através dos e-mails disponíveis em nosso site
(www.wfourcursos.org) ou página de contato ou ainda no site
www.desenvolvecursos.com.
O acesso ao ambiente de aula é disponibilizado após a confirmação do
pagamento. Qualquer pagamento de matrícula, software ou produto digital da
WFour Cursos que não esteja computado em nosso sistema continuará sendo
nulo e, por isso, o aluno não terá direito ao produto/serviço solicitado.

A comunicação da WFour Cursos com os alunos é realizada primordialmente
através de e-mail, incluindo o envio de certificado digital e envio dos dados de
acesso ao ambiente de aula. Por isso, o aluno, na ocasião da matrícula,
confirma que suas informações (incluindo nome, e-mail e telefone de contato)
estão sendo enviados corretamente, sem alterações ou falsificações.
Afiliados: Todas as transações envolvendo afiliados cumprem os termos e
regimentos do Hotmart ou de outras plataformas em que a WFour Cursos está
presente. Estas transações também devem ser regidas de acordo com este
termo.
A aquisição ou compra de qualquer produto/serviço da WFour Cursos
demonstra que o usuário está de acordo com estes termos.
Os termos acima demonstram que acima de tudo somos uma empresa que
respeita ideias, pesquisa e conhecimento. Esperamos que você faça excelente
uso de nossa plataforma de ensino e informação.
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