
CONTRATANTE: NOME: _______________________________________________________________________
CPF:______________________________ (“ALUNO”).

CONTRATADA: Grupo Conduzir Serviços de Terapia Comportamental LTDA, CNPJ nº 
20.152.437/0001-58 (“GRUPO CONDUZIR”).

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, Contratante e Contratada têm 
justa e contratada a celebração do presente CONTRATO o qual será regido pelas disposi-
ções legais aplicáveis, notadamente com fundamento nos artigos 206, incisos II e III, e 209 
da Constituição Federal e nas disposições das Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999 e nº 10.046, de 10 de janeiro de 2002, bem como pelos 
termos e condições seguintes:

1. Do objeto
1.1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços educacionais, na modalidade de 
ensino presencial, para o curso __________________________________________________________, 
com este Contrato e com o Regimento Interno da CONTRATADA, comprometendo-se as 
Partes a cumpri-lo, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio contratual.
1.2. Ao firmar o presente contrato, o ALUNO e, eventualmente, seu responsável 
legal/financeiro concordam em submeterem-se aos ditames das fontes legais atinentes 
à matéria, declarando que tem, portanto, conhecimento da abrangência das relações ora 
ajustadas.
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1.3. Análise do Comportamento Aplicada (ABA) não é um método ou uma técnica e sim 
uma abordagem científica. Portanto, para implementar programas de ABA o profissional 
tem que ter especialização em Análise do Comportamento Aplicada e Experiência prática 
substancialmente comprovada. Todos os nossos cursos e treinamentos tem o objetivo de 
informar profissionais, pais e a comunidade sobre Análise do Comportamento Aplicada 
(ABA) e incentiva-los a realizar estudos mais aprofundados. O Analista do 
Comportamento é uma titulação que depende de formação e a experiência.

2. Condições Gerais
2.1. Caso o ALUNO cancele sua inscrição no curso com até 15 (quinze) dias de antecedência 
da primeira aula, receberá reembolso integral do pagamento efetuado ao GRUPO 
CONDUZIR. Por outro lado, caso referido cancelamento ocorra em prazo inferior a 15 
(quinze) dias até 48 horas antes da primeira aula, o ALUNO receberá reembolso em mon-
tante equivalente a 30% (trinta por cento) do pagamento efetuado ao GRUPO CONDUZIR.
2.2. O não comparecimento do ALUNO às aulas não o exime do pagamento.
2.3. Fica desde já ajustado que, na hipótese de cancelamento da inscrição no curso nas 
últimas 48 horas que antecedem o início das aulas, o ALUNO não fará jus a qualquer resti-
tuição.
2.4. As partes concordam que o curso poderá ser cancelado a qualquer momento pelo 
GRUPO CONDUZIR, caso não seja atingido o número mínimo de inscrições previsto, ou 
ainda por motivos excepcionais, sendo certo que, nesta hipótese, os valores pagos pelo 
ALUNO serão integralmente restituídos.
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2.5. O GRUPO CONDUZIR poderá captar imagem e áudio do curso para transmissão ao 
vivo, ou edição em vídeo, DVD, CD ou livro. Desde já o ALUNO cede eventuais direitos de 
imagem relativos a esses registros.

3.  Da certificação
3.1. Será fornecido certificado de conclusão do curso, desde que o ALUNO tenha compare-
cido a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e realizada prova devidamente 
tenha atingido a média de 7,0 sete.
3.3. O aluno terá direito a certificado desde que sua inscrição seja realizada até 48 horas 
antes da data do evento. Caso contrário o certificado será provido digitalmente.
3.4. Análise do Comportamento Aplicada (ABA) não é um método ou uma técnica e sim 
uma abordagem científica. Portanto, para implementar programas de ABA o profissional 
tem que ter especialização em Análise do Comportamento Aplicada. Os cursos que ofere-
cemos tem o objetivo de treinar aplicadores dos programas ABA que tem que necessaria-
mente estar sob supervisão de um Analista do Comportamento com a formação supra 
mencionada.

4. Das formas de pagamento
4.1. A mensalidade compreende 12 parcelas de R$ 280,00 (sendo a primeira matrícula).
4.2. A forma de pagamento será através da Empresa Pag Seguro.
4.3. O aluno é responsável pelo preenchimento correto dos dados necessários no ato da 
compra, seja através de nossos intermediadores como em nosso sistema.
4.4. A CONTRATADA não se responsabiliza pelas formas de pagamento acordadas entre o 
“aluno” e a empresa intermediadora.
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4.5. Cabe ao aluno verificar as formas de pagamento e incidência de eventuais juros de 
parcelamento da empresa Pag Seguro.

5. Dos prazos e aprovação
5.1. A CONTRATADA reservará a vaga do aluno apenas mediante a aprovação do pagamen-
to pelo Pag Seguro.

6.  Das compras feitas por depósito / transferência
6.1. Para compras feitas através do depósito/transferência, o prazo para liberação é de 
24hs, caso o envio do comprovante seja feito de Segunda à Sexta, de 09:00h às 18:00, 
exceto feriados.

7. Das dúvidas sobre o curso
7.1. Todas as dúvidas técnicas sobre os cursos já comprados devem ser encaminhadas 
através do e-mail: cursos@grupoconduzir.com.br.

Campinas, _______ de _____________________ de 20_______.

_____________________________________________            _____________________________________________
Assinatura do ALUNO                                                       GRUPO CONDUZIR
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