
 

 

TERMO DE LICENCIAMENTO DE VIDEOAULAS E      
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 
 
ATENÇÃO: Antes de contratar o Licenciamento de Videoaulas ("Licenciamento") e Serviços           
Educacionais ("Serviços Educacionais"), você deverá ler atentamente os termos e condições da            
contratação abaixo ("Contrato") e manifestar seu aceite, pelo qual estará manifestando sua            
expressa ciência a todos os termos e condições aqui estabelecidos e concordando            
integralmente com todas as disposições abaixo. 
 
AO ASSINAR ESSE DOCUMENTO, VOCÊ RECONHECE POSSUIR CAPACIDADE JURÍDICA         
PLENA PARA A CELEBRAÇÃO DESTE TERMO, E SE CIVILMENTE INCAPAZ, QUE ESTÁ            
ASSISTIDO E/OU REPRESENTADO, NOS TERMOS DA LEI, RECONHECENDO AINDA A          
CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO E DOS SERVIÇOS, EBM COMO ADERE E ACEITA           
EXPRESSAMENTE, DE FORMA IRRETRATÁVEL E INCONDICIONAL, TODOS OS TERMOS         
E CONDIÇÕES GERAIS E TODAS AS DEMAIS POLÍTICAS E PRINCÍPIOS QUE REGEM A             
PRESENTE CONTRATAÇÃO. 
 
Este é um contrato entre LIFESTYLE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pessoa          
jurídica de direito privado, com sede na Rua México, 19, Matapaca, Niterói, CEP 24320-055,              
devidamente inscrita perante o Ministério da Fazenda sob o CNPJ n 28.840.552/0001-27            
(doravante denominada "Contratada") e você, beneficiário do Licenciamento e usuário dos           
Serviços Educacionais ("Aluno"). Objeto. O presente contrato tem como objeto: O           
licenciamento de videoaulas para visualização online e de materiais complementares para           
downloads; e prestação de Serviços Educacionais, ambos relacionados ao curso denominado           
Reinvenção dos 30, e tem como expositora a Sr Ian Borges. Obrigações da Contratada. Além               
das demais obrigações previstas na legislação e as demais previsões deste Contrato, a             
contratada deverá assegurar o licenciamento e disponibilização ao conteúdo do curso e            
oferecer suporte aos Alunos no acesso durante o horário comercial. Obrigações do Aluno.             
Além das demais obrigações previstas na legislação e as demais previsões deste Contrato, o              
Aluno deverá possuir o equipamento necessário para acessar o curso. Direitos de            
Propriedade Intelectual. O presente Contrato não transfere, cede ou autoriza o uso do             
conteúdo do Curso para pessoas diversas daquelas para o qual é licenciado, ficando             
expressamente vedado ao Aluno a utilização do conteúdo para quaisquer fins que não para o               
aprimoramento pessoal. O Aluno declara expressamente que reconhece que todos os direitos  



 
 
 
 
 
sobre a propriedade intelectual de quaisquer dos elementos do conteúdo do Curso,            
incluindo-se, sem se limitar as videoaulas, materiais complementares, webnários e todos os            
demais conteúdos que venham a ser fornecidos ou disponibilizados ao Aluno para o acesso              
aos Serviços são de propriedade exclusiva da Contratada e encontram-se protegidas pela            
legislação atinente aos direitos sobre a propriedade intelectual e direitos autorais da República             
Federativa do Brasil, em especial, mas sem se limitar, das leis n 9.279, de 14 de maio de 1996                   
e n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O aluno obriga-se a não realizar cópias, backups,                 
arquivos pessoais ou qualquer forma de reprodução das videoaulas disponibilizadas durante a            
vigência deste Contrato. Do Preço e da Forma de Pagamento. Os 30 (trinta) dias iniciais               
serão disponibilizados pela Contratada ao Aluno sem qualquer custo, vencido este prazo,            
independentemente do número de módulos já liberados e/ou videoaulas já acessados pelo            
Aluno, a manutenção da condição de Aluno, e por consequência o acesso às videoaulas e               
demais conteúdos terão como contraprestação à presente contratação, por parte do Aluno para             
com a Contratada, o valor total informado na página de cadastro do Curso, cujo pagamento               
será devido pelo Aluno no exato momento em que for superada a condição resolutiva abaixo.               
Caso o Aluno opte pelo pagamento de tal valor de forma parcelada (independentemente da              
modalidade de parcelamento e número de parcelas), o Aluno está ciente de que o              
parcelamento é apenas uma facilidade de pagamento ofertada pela Contratada e não modifica             
o reconhecimento pelo Aluno de que a totalidade do valor do Curso é devida desde o momento                 
da superação da condição resolutiva abaixo e que poderá ser cobrada em sua integralidade,              
por quaisquer meios legais em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, sendo que o               
inadimplemento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado de todas s demais,            
ficando expressamente autorizado pelo Aluno a emissão do documento de cobrança, pelas            
Contratadas com o valor total devido, tal como e sem se limitar, boleto e/ou duplicada, o qual                 
poderá ser protestado e/ou de qualquer outro modo “inscrito em lista de inadimplentes” (tal              
como Serasa, SPC, entre outros), bem como poderá ser executado e/ou de qualquer outro              
modo cobrado do Aluno. Caução. O Aluno, a fim de assegurar o direito à manutenção da                
condição de Aluno, como o acesso aos conteúdos, na medida em que serão liberados, cujas               
vagas são limitadas e restritas, deverá (o Aluno) realizar o depósito caução do valor              
correspondente à integralidade do valor do Curso ou da primeira parcela, para a situação em               
que o Aluno optar por realizar o pagamento parcelado, conforme modalidade de pagamento             
escolhida no momento da contratação. Referida caução será ofertada/paga em moeda corrente            
nacional, no momento da inscrição do Aluno no curso e será convertida, automaticamente em              
pagamento quando da superação da condição resolutiva abaixo ajustada. Especificamente na           
hipótese de implementada a condição resolutiva (desistência do contrato no prazo assinalado            
abaixo), referida caução será devolvida na sua integralidade, sem qualquer acréscimo e/ou            
correção, devendo ser solicitado ao Banco e/ou operadora de cartão de crédito do Aluno no               
prazo de até 30 (trinta) dias contados da rescisão contratual por exercício da condição  



 
 
 
 
 
 
resolutiva (o efetivo reembolso deverá levar em consideração o prazo da instituição financeira             
para realizar tal devolução). Condição Resolutiva. Ajustam as partes que o Aluno poderá             
desistir do Curso, dentro do período de 30 (trinta) dias a contar da contratação, sem qualquer                
ônus e/ou penalidade, hipótese em que nenhum valor será devido à Contratada e os valores               
pagos a título de caução serão devolvidos/estornados ao Aluno. A intenção pela recisão deverá              
ser formalizada pelo Aluno à Contratada, antes do vencimento do prazo acima, exclusivamente             
através da área do Aluno à Contratada, antes do vencimento do prazo acima, exclusivamente              
através da área do Aluno dentro do site do Curso. Suspensão dos Serviços. Na hipótese de                
mora ou inadimplência total ou parcial do Aluno, Contratada poderá, a seu exclusivo critério, e               
sem prejuízo de seu direito de optar pela rescisão contratual por culpa do Aluno, suspender               
temporariamente o acesso do respectivo Aluno ao conteúdo do Curso até que este quite todas               
as suas obrigações, podendo a Contratada, no entanto, a qualquer momento e sem a              
necessidade de qualquer prévio aviso e/ou notificação, optar pela rescisão do contrato, nos             
termos abaixo. Política de Privacidade: O ALUNO DECLARA EXPRESSAMENTE QUE TEM           
CIÊNCIA E CONCORDA COM A UTILIZAÇÃO PELA CONTRATADA E SEUS PARCEIROS,           
DE TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES E DADOS, SEJAM OS DADOS POR ELE            
INFORMADOS, SEJAM OS DADOS OBTIDOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA EM         
RAZÃO DE SUA UTILIZAÇÃO, BEM COMO CONCORDA E AUTORIZA A LIVRE UTILIZAÇÃO            
E MANIPULAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO         
PREENCHIDA EM SEU CADASTRO E/OU OBTIDAS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA         
EM RAZÃO DE SUA UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE PARA OS FINS DE ELABORAÇÃO E            
MOSTRA DE PUBLICIDADE E PARA A OFERTA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA            
CONTRATADA E/OU DE TERCEIROS, FICANDO AINDA AUTORIZADA A CESSÃO DE TAIS           
DADOS À TERCEIROS PELA CONTRATADA. A Contratada informa que preza pela proteção e             
preservação da integridade das informações pessoas do Aluno. No entanto, não assegura ou             
garante a segurança de qualquer informação que seja transmitida pelo mesmo, o que é feito               
pelo Aluno por sua conta e risco. 
 


