TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA TRANSMISSAO AO VIVO DOS CURSOS PROFERIDO PELO
PORTAL NEUROFTALMO.ORG

Por este termo particular, de um lado:

Curso de Neuroftalmologia e Estrabismo LTDA, sediada na rua Mato Grosso, 306 – conjunto
414 – Bairro: Higienópolis – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o n° 30.830.198/0001-00, aqui
denominada NEUROFTALMO.ORG; e de outro lado, o(a) Signatário(a) do Cadastro de inscrição
para o Curso, lá qualificado, doravante denominado(a) ALUNO.

Tem entre si justo e acordado o presente Termo, que se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes.

Cláusula 1ª - O curso será realizado de forma online.
Cláusula 2ª – O material didático (apostila) ficará a critério do palestrante e, caso o mesmo
o disponibilize, será fornecido via email para todos os alunos inscritos.
Cláusula 3ª – O aluno terá, a partir da data da realização do curso, 15 dias para assistir às vídeo
aulas. Após este prazo a sessão do aluno será expirada.
Cláusula 4ª – O acesso será realizado através da plataforma EVENTIALS
(https://www.eventials.com/). O acesso será realizado através de login e senha que será
cadastrado pelo próprio ALUNO. Após confirmação do pagamento, o ALUNO receberá um
email com as instruções para cadastrar o acesso a plataforma EVENTIALS.
Parágrafo Único – O sistema não permitirá dois acessos simultâneos com o mesmo login.
Cláusula 5ª – As aulas são divididas em blocos com duração previamente apresentadas no
descritivo do curso e, cada bloco de aula poderá ser assistido pelo aluno até 3 vezes.
Parágrafo 1 – Não será permitido, em nenhuma hipótese, que as aulas sejam baixadas,
copiadas para arquivo pessoal do aluno, reproduzidas, apresentadas em aula ou congresso,
ou comercializadas à terceiros. Isso visa acima de tudo garantir a privacidade do paciente.
Caso o NEUROFTALMO.ORG tome conhecimento do descumprimento deste, o ALUNO será
responsabilizado pelo ato e serão tomadas as providencias judiciais cabíveis.

Parágrafo 2 - O ALUNO declara estar ciente que é proibido ceder a terceiros seu login de
acesso e senha, posto que será responsável por quaisquer encargos decorrentes da utilização
dos mesmos, devendo tomar todas as medidas necessárias para IMPEDIR sua utilização
indevida por terceiros. Caso o NEUROFTALMO.ORG tome conhecimento do uso do acesso do
ALUNO por outro indivíduo, poderá bloquear o acesso deste, sendo tomadas as providencias
judiciais cabíveis.
Cláusula 6ª – O acesso às aulas será liberado após a comprovação de pagamento
conforme política do PayPal.

Parágrafo único – Após confirmação do pagamento, o ALUNO receberá um link (https://ptbr.eventials.com/teste/assistir/) para testar se o equipamento atende aos requisitos mínimos
para a transmissãoo ao vivo.
Cláusula 7ª – É imprescindível a utilização de Internet banda larga com velocidade
mínima de 1MB para reprodução das aulas, não sendo recomendado a utilização de
tecnologia 3G para este fim.
Parágrafo Único – A velocidade de conexão de sua Internet pode sofrer oscilações e
variações devido às condições de clima, local,número de clientes usando ao mesmo tempo,
entre outros fatores.
Cláusula 8ª – O cadastro é necessário para uso de alguns recursos e serviços do Portal.
Parágrafo Único – Os dados pessoais informados pelo usuário não serão divulgados à terceiros,
porém, poderão ser utilizados para comunicação entre o Curso Jurídico e o aluno.
Cláusula 9ª – Caso o curso tenha iniciado e o aluno desejar desistir, nenhum valor será
reembolsado

