QUEM SOMOS
Feito exclusivamente DE e PARA mulheres, o Se Vira, Mulher! te oferece conhecimento,
autonomia e independência para realizar estas tarefas e conseguir acompanhar e tomar
decisões com mais propriedade sobre os serviços realizados por profissionais da área na sua
casa!
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A entrada no curso será dada através de check-in com ingresso.
SEGURANÇA
A equipe do SE VIRA, MULHER possui compromisso de orientar e supervisionar as alunas
durante todo o decorrer do mini-curso. As alunas devem necessariamente seguir corretamente
com às orientações de segurança, comprometendo-se a não colocar em risco sua integridade
física e demais pessoas no local.
FILHOS
Caso tenha filhos pequenos, dispomos de uma monitora para cuidados básicos e
complementares aos seus para deixar você mais à vontade para você se virar.

CANCELAMENTO DO CURSO
Havendo a desistência da inscrição, deve-se entrar em contato por e-mail para receber as
orientações em cada caso.
De acordo com Lei 8.078/09 do Código de Defesa do Consumidor: a) Para estorno de valores: o
valor total será devolvido caso haja desistência em até 7(sete) dias corridos após o pagamento,
desde que a data do curso não seja inferior à 3 dias (ou 2 antes do evento)). Se a solicitação de
estorno for realizada durante os três dias que antecedem o curso, será reembolsado 60% do
valor pago, por conta de multa que cobre as despesas bancárias e administrativas dos valores
pagos.
TRANSFERÊNCIA DE TURMA
A aluna têm a opção (uma única vez) em trocar de turma e realizar o mini-curso em outras
datas oferecidas , no prazo não superior à 45 dias, após a turma de inscrição original. Para isso,
é necessário haver vagas na nova turma pretendida, e que seja solicitado a transferência da
turma com antecedência de 7 dias úteis da nova data do curso. Fora deste prazo, será
cobrando uma taxa de R$ 50,00 pela remarcação da inscrição e troca de turma.
REEMBOLSOS
Os reembolsos são realizados de acordo com o tipo de pagamento. Se via cartão, a empresa de
cartão será avisada para o estorno.
Se boleto, realizaremos depósito.
SORTEIOS
Os sorteios, quando existirem, são válidos apenas para uma única pessoa.
Não cumulamos e sorteios descontos os cursos.
Não praticamos desconto encima de uma promoção válida.
A participante de um sorteio não pode estar matriculada para o mesmo curso em que pede o
sorteio.
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CESSÃO DE IMAGEM
Durante os eventos, tiramos fotos lindas para estar nas nossas redes sociais, sites e canais de
divulgação. Nesse sentido, fica, através do presente instrumento, de forma inteiramente
gratuita, a titulo singular, em caráter total e definitivo, irrevogável e irretratável, a autorização
da imagem pelo Se Vira, Mulher! e seus parceiros, bem como cedo todo e qualquer direito
autoral patrimonial decorrente.
Caso não queira que sua imagem seja solicitada, basta nos avisar pelo nosso e-mail que não
publicaremos nadinha de você.

Declaro que eu ___________________________, portadora do RG _____________ li e estou
de acordo com os termos acima citados.

Assinatura
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