
Política de Inscrição Workshop Espresso3 Trilhas de Aprendizagem 
Data de realização: 06 de Março de 2018 
1. Inscrição 

1.1. A inscrição tem validade de três dias úteis, caso não seja confirmada com o 
pagamento da matrícula no curso, é cancelada automaticamente. Uma vez cancelada 
a reserva e caso ainda haja vaga no curso, é possível a inscrição mediante o 
pagamento da matrícula no ato. 

1.2. O pagamento das matrículas pode ser feito pela internet, aceitando-se, á vista, 
depósitos, transferências, boleto bancário ou cartões de débito e crédito; a prazo, 
cartões de crédito. Os pagamentos das inscrições por depósitos ou transferências só 
serão confirmados após o envio do comprovante identificados para 
contato@espresso3.com.br. 

2. Descontos  
2.1. Para 1 (uma) inscrição, até o dia 28/02/2018 aplica-se 20% de desconto, do dia 19/08 

em diante será cobrado o valor integral do curso de R$ 1.600,00. 
2.2. No caso da inscrição de 3 (três) ou mais pessoas aplica-se a seguinte regra de 

desconto ao valor total de inscrito, até o dia 28/02/2018 aplica-se 30% de desconto, 
após essa data será repassado 20% de desconto sob o valor total de inscritos, 
considerando o valor integral do curso de R$ 1.600,00 por inscrito. 

3. Transferência 
3.1. O curso é pessoal e intransferível, destinado exclusivamente ao aluno indicado no 

momento da inscrição. 
3.2. Outra possibilidade é o aluno inscrito optar por converter o valor da inscrição em 

créditos para outros cursos no ano de 2018, mediante disponibilidade.  
3.3. A Coordenação do Workshop Espresso3 poderá, a seu exclusivo critério, aceitar a 

troca de alunos (apenas vagas patrocinadas por Pessoa Jurídica), desde que o curso 
esteja integralmente pago e o requerimento seja formulado 7 (sete) dias antes do 
início do curso pela empresa responsável pelo pagamento. 

4. Desistência/Cancelamento 
4.1. Se a desistência for comunicada à Coordenação do Workshop Espresso3, por meio de 

mensagem eletrônica para contato@espresso3.com.br, com, pelo menos, 10 (dez) 
dias de antecedência da data marcada para o início do curso, o aluno fará jus ao 
reembolso integral do valor pago descontados os encargos administrativos, bem 
como a cobertura de gastos já incorridos e os custos operacionais dispensados. 

4.2. Caso o aluno não manifeste, formalmente, sua desistência, sua situação será 
caracterizada como abandono de curso, não permitindo nenhuma devolução de 
qualquer valor já pago nem o cancelamento de cobranças posteriores. 

5. Adiamento e Outras Situações  
5.1. A Coordenação do Workshop Espresso3 se reserva no direito de adiar qualquer curso 

previamente agendado ou marcado, situação na qual os alunos serão devidamente 
avisados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.2. Em casos de cancelamento e/ou atraso ocasionados por caso fortuito ou força maior, 
estará excluída a responsabilidade das realizadoras do curso, não cabendo 
requerimentos a título de reembolso, mantendo-se, entretanto, as mesmas 
condições contratuais para que o aluno frequente o curso adquirido em outra data. 
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Contato 
Para obter mais informações, tirar dúvidas, solicitar pacotes especiais e turmas in company, 
entre em contato com: 
 
Carolina Santana 
Edições corporativas, sócios e parceiros 
carol@espresso3.com.br 
11 98585-4371 
 
Rafaela Ferreira 
Inscrições e dúvidas gerais 
contato@espresso3.com.br 
11 97451-9594 
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