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Termo de Aceite
Eu, ________________________, portador do CPF: __________________________, declaro ter ciência e
aceitar as condições para a realização do Curso Livre de Promob EAD junto ao IBDI, conforme critérios
relacionados a seguir:
1. O curso terá seu conteúdo disponível para interação e realização das avaliações durante o período
estipulado de 2 meses, de acordo com o cronograma do curso, a contar a partir da confirmação de matrícula,
podendo rever por mais 2 meses.
2. O curso será ofertado na modalidade a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, via
Internet, acessado pelo portal hospedado no endereço eletrônico: https://www.hotmart.com/, através de
login e senha.
3. O aluno se responsabiliza pelas informações fornecidas no ato da inscrição, bem como em atender as
exigências no item 04 deste termo.
4. Para acesso às atividades inerentes ao Curso de Promob é recomendado que o aluno possua os
conhecimentos prévios de plantas, cortes, perspectivas e detalhamento de móveis, como também a
estrutura de hardware e software descritos na página do curso e no anexo 01 deste documento.
5. Para ter direito à certificação, o aluno deve concluir suas atividades educativas com no mínimo 75% de
aproveitamento e no prazo estabelecido.
6. Dúvidas e erros na instalação devem ser diretamente com a PROCAD, demais dúvidas podem ser
diretamente com o IBDI.
7. O aluno não poderá se inscrever novamente em uma nova turma com acesso a uma nova licença gratuita
do Promob. Uma vez tendo a sua licença liberada, se dará a contagem dos dois meses de gratuidade.
8. Alunos que por ventura já tenham cadastro na PROMOB, de licenças anteriores por determinação da
PROMOB não poderão ter acesso as licenças gratuitas. A esses alunos o IBDI se reserva no direito de
possibilitar a participação ao curso, no entanto o aluno ficará responsável por sua licença para fazer as aulas.
9. O aluno está ciente referente aos requisitos mínimos/recomendados de hardware e software que deve
possuir para utilização do programa, conforme anexo 01 deste documento.
10. Ao final do curso e no vencimento da licença a PROMOB entrará em contato com o aluno para verificar
o interesse em continuar a ter acesso á licença, através de propostas diferenciadas. O sistema da PROMOB
liberará automaticamente boletos para renovação das licenças. Esses boletos ficam a critério do aluno para
pagamento. Uma vez que não são pagos não geram nenhum tipo de pendência financeira.
_____________________, _____ de _______________ de ____.
Assinatura: __________________________

