TERMOS E CONDIÇÕES DO CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA
DO PROF. MATHEUS PASSOS
O CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS é oferecido pela empresa
MATHEUS PASSOS SILVA 81569645191, CNPJ nº 19.185.997/0001-20, doravante designada
pelo seu nome fantasia (EDITORA VESTNIK) conforme os seguintes Termos e Condições.
A) PACOTES OFERECIDOS
O CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS é disponibilizado para

compra pela Plataforma Hotmart em três Pacotes: Pacote Básico, Pacote Intermediário e
Pacote Completo. O conteúdo específico de cada um desses pacotes será explicitado logo
abaixo nestes Termos e Condições.
1) Pacote Básico: o Pacote Básico do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF.

MATHEUS PASSOS é composto por 10 Módulos com um total de 96 videoaulas, além de
um Módulo Extra contendo 10 videoaulas. É também oferecido material de
acompanhamento para todo o Curso, sendo que tal material está disponibilizado na Aula
1 de cada Módulo. O Módulo Extra não possui material de acompanhamento. Haverá
emissão de certificado de conclusão conforme os termos e condições apresentados na
seção C deste documento.
2) Pacote Intermediário: o Pacote Intermediário do CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA
DO PROF. MATHEUS PASSOS contém todos os itens do Pacote Básico e também o serviço

de correção de um trabalho acadêmico conforme os termos e condições apresentados na
seção D deste documento.
3) Pacote Completo: o Pacote Completo do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS contém todos os itens do Pacote Intermediário e também o
serviço de orientação online conforme os termos e condições apresentados na seção E
deste documento.
B) VALORES

TC-V.1 – 04/12/2017

2

1) Cada um dos Pacotes apresentados anteriormente nestes Termos e Condições é
comercializado por um valor específico, o qual é apresentado exclusivamente pelos
seguintes canais de divulgação:
a. Plataforma Hotmart;
b. Canal do Prof. Matheus Passos no YouTube (http://profmatheuspassos.com);
c. Página do Prof. Matheus Passos no Facebook
(http://facebook.com/profmatheus);
d. Instagram do Prof. Matheus Passos (http://instagram.com/profmatheuspassos);
e. Site do Prof. Matheus Passos (http://profmatheus.com).
2) A Editora Vestnik não é responsável por valores que eventualmente venham a ser
apresentados ao público por meio de canais diferentes daqueles indicados acima.
3) A Editora Vestnik tem o direito de eventualmente ofertar o CURSO DE METODOLOGIA
CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS por valores promocionais sem que isso

implique em qualquer tipo ou possibilidade de ressarcimento de valores já pagos por
aqueles que compraram o Curso fora do período promocional.
C) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
O Certificado de Conclusão do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS

PASSOS será emitido pela Editora Vestnik conforme os termos e condições apresentados abaixo:
1) Horas-aula. Cada Pacote dá direito ao recebimento pelo aluno de um Certificado de
Conclusão com as seguintes horas-aula:
a. Pacote Básico: 20 h/a
b. Pacote Intermediário: 40 h/a
c. Pacote Completo: 60 h/a
A variação no número de horas-aula decorre das atividades que serão desempenhadas
pelos alunos conforme o Pacote adquirido.
2) Formas de emissão do certificado. O certificado será emitido em dois formatos
distintos:
a. Formato PDF;
b. Registro na Blockchain.
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O registro na Blockchain será feito pela empresa Original My sem custo algum para o
aluno.
3) Momento de emissão do certificado.
a. Pacote Básico: o certificado, tanto em PDF quanto na Blockchain, será emitido
em até 15 dias após a data da compra ou em até 7 dias após o término do CURSO
DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS por

parte do aluno, a

depender do que ocorrer primeiro, sendo enviado exclusivamente em formato
digital por e-mail.
b. Pacote Intermediário: o certificado, tanto em PDF quanto na Blockchain, será
emitido após a correção do trabalho acadêmico, conforme os termos e condições
apresentados na seção D deste documento.
c. Pacote Completo: o certificado, tanto em PDF quanto na Blockchain, será
emitido após a realização da orientação online, conforme os termos e condições
apresentados na seção E deste documento.
D) CORREÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO
Os Pacotes Intermediário e Completo incluem o serviço de correção de um trabalho
acadêmico. Tal serviço será realizado conforme os termos e condições abaixo indicados.
1) Por “correção do trabalho acadêmico” entende-se o apontamento dos erros
eventualmente presentes no trabalho acadêmico enviado pelo aluno, não sendo de
competência do Prof. Matheus Passos a efetiva alteração do texto enviado pelo aluno.
2) O aluno enviará para o e-mail contato@profmatheus.com um trabalho acadêmico de
sua autoria para correção pelo Prof. Matheus Passos.
3) Serão corrigidos apenas aspectos metodológicos do trabalho acadêmico enviado pelo
aluno, não sendo corrigido o conteúdo e/ou aspectos semânticos/gramaticais do texto.
4) O trabalho acadêmico enviado pelo aluno será corrigido exclusivamente com base nos
critérios acadêmicos apresentados ao longo do CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO
PROF. MATHEUS PASSOS.
5) O critério de correção será o mesmo inclusive naqueles casos em que o aluno envie um
trabalho acadêmico que esteja em um formato diferente daquele apresentado no CURSO
DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS.

TC-V.1 – 04/12/2017

6) Considerando-se o objetivo geral do CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA

4

DO

PROF.

MATHEUS PASSOS, serão corrigidos trabalhos acadêmicos que contenham até 60
(sessenta) páginas. No caso de trabalhos acadêmicos cujo número de páginas ultrapasse
esse limite, as páginas excedentes não serão corrigidas.
7) O aluno poderá enviar seu trabalho acadêmico para o e-mail indicado no item 2 acima
apenas após assistir a todas as aulas do CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF.
MATHEUS PASSOS. Caso o aluno envie antes de assistir a todas as aulas o trabalho não
será corrigido, podendo o aluno, contudo, reenviá-lo após assistir a todas as aulas.
8) O aluno deverá enviar seu trabalho acadêmico em até 30 (trinta) dias após o término do
CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS.
9) Caso o trabalho não seja enviado no prazo estabelecido no item 8 acima o aluno perderá
o direito de ter seu trabalho corrigido, não havendo nenhum tipo de ressarcimento
financeiro caso ocorra tal situação.
10) Caso ocorra a situação apresentada no item 9 acima, o aluno receberá o certificado do
CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS contendo apenas 20
h/a.
11) O trabalho acadêmico do aluno será corrigido uma única vez. Isto significa dizer que o
aluno enviará seu trabalho acadêmico para o e-mail constante no item 2 acima; em
seguida seu trabalho será corrigido no que diz respeito aos aspectos metodológicos e
será devolvido ao aluno para eventuais alterações, as quais serão realizadas pelo próprio
aluno.
12) O trabalho acadêmico será devolvido ao aluno em até 15 (quinze) dias corridos a partir
do recebimento do mesmo, cuja comprovação será feita por meio de uma confirmação
que será enviada ao aluno.
13) O trabalho acadêmico deverá ser enviado pelo aluno ao e-mail constante no item 2
acima exclusivamente em formato Word. Trabalhos enviados em outros formatos não
serão corrigidos.
14) Caso o aluno tenha adquirido o Pacote Intermediário, o certificado de conclusão do
CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS será enviado ao aluno
juntamente com a correção do trabalho acadêmico. Caso o aluno tenha adquirido o
Pacote Completo, o certificado será enviado conforme os termos e condições presentes
na seção E deste documento.
15) Caso o aluno tenha adquirido o Pacote Intermediário e caso seja detectado plágio no
trabalho acadêmico enviado o aluno perde o direito à correção do trabalho acadêmico e
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também à emissão do certificado. Nesta situação não haverá, em hipótese alguma, o
ressarcimento de valores pagos.
16) Caso o aluno tenha adquirido o Pacote Completo e caso seja detectado plágio no
trabalho acadêmico enviado o aluno perde o direito à correção do trabalho acadêmico,
à orientação online e também à emissão do certificado. Nesta situação não haverá, em
hipótese alguma, o ressarcimento de valores pagos.
17) A Editora Vestnik não é responsável por eventuais falhas técnicas que impeçam o envio
do trabalho acadêmico por parte do aluno, cabendo exclusivamente a este a
responsabilidade por tal envio dentro dos prazos acima estabelecidos.
E) ORIENTAÇÃO ONLINE
O Pacote Completo inclui o serviço de orientação online. Tal serviço será realizado conforme
os termos e condições abaixo indicados.
1) Por “orientação online” deve-se entender a realização de uma videoconferência com
duração de 1h (uma hora) entre o Prof. Matheus Passos e o aluno utilizando-se
aplicativos de comunicação instantânea, tais quais FaceTime, Skype, Whatsapp ou
outros que possuam funções e recursos semelhantes.
2) A orientação online ocorrerá apenas após o aluno ter assistido a todas as aulas do CURSO
DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS e após a realização da

correção do trabalho acadêmico. A correção do trabalho acadêmico ocorrerá com base
nos termos e condições apresentados na seção D deste documento.
3) Para a realização da orientação online o aluno deverá entrar em contato com o Prof.
Matheus Passos pelo e-mail indicado no item 2 da seção D deste documento objetivando
a marcação de dia e hora que sejam compatíveis para ambas as partes.
4) O aluno deverá realizar a marcação da orientação online em até 7 (sete) dias após o
recebimento da correção do trabalho acadêmico.
5) Caso a marcação não ocorra no prazo apresentado no item 4 acima o aluno perderá o
direito de ter a orientação online, não havendo nenhum tipo de ressarcimento financeiro
caso ocorra tal situação.
6) Uma vez realizada a marcação da orientação online não será permitida a alteração de
dia e horário, a não ser em casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados.
Tais casos excepcionais devem ser comunicados ao Prof. Matheus Passos pelo e-mail
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indicado no item 2 da seção D com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência da
marcação previamente estabelecida. Caso a comunicação ocorra a menos de 2 (dois)
dias de antecedência não será possível a realização da orientação online.
7) Caso não ocorra a orientação online pelos motivos apresentados nos itens 5 e/ou 6 acima
o aluno receberá o certificado do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF.

MATHEUS PASSOS contendo apenas 40 h/a.
8) Na orientação online serão sanadas todas as eventuais dúvidas que o aluno ainda tenha
em relação aos aspectos metodológicos do seu trabalho acadêmico. Nesta perspectiva
sugere-se que o aluno inicie a orientação online já com suas dúvidas em mãos.
9) Dados os objetivos do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS

PASSOS não serão respondidas dúvidas acerca do conteúdo do trabalho acadêmico.
10) O certificado de conclusão do CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS
PASSOS será enviado ao aluno que adquirir o Pacote Completo apenas após a realização
da orientação online.
11) A Editora Vestnik não é responsável por eventuais falhas técnicas que impeçam a
realização da orientação online no dia e hora previamente marcados.
12) Em caso de falha técnica por parte do Prof. Matheus Passos haverá a remarcação da
orientação online, em dia e hora que sejam compatíveis para ambas as partes.
F) COMPRAS E PROBLEMAS TÉCNICOS
1) O aluno terá acesso ao CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS

PASSOS por 1 (um) ano, prazo este contado a partir da data da compra.
2) O aluno poderá assistir às aulas quantas vezes quiser durante o período indicado no item
1 acima, mesmo após a emissão do certificado pela Editora Vestnik.
3) A compra do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS é

realizada diretamente na Plataforma Hotmart.
4) As aulas do CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS que dão
direito à emissão de certificado estão disponíveis exclusivamente na Plataforma
Hotmart, conforme os Pacotes apresentados na seção A deste documento.
5) Os alunos precisarão realizar um cadastro na Plataforma Hotmart para poderem realizar
o CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS. A responsabilidade
pela realização do cadastro é exclusiva do aluno.

TC-V.1 – 04/12/2017

7

6) Compete à Plataforma Hotmart o processamento do pagamento do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS. Desta forma, quaisquer dúvidas
referentes ao pagamento deverão ser sanadas diretamente junto ao suporte da referida
plataforma.
7) O acesso ao CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS é

administrado diretamente pela Plataforma Hotmart. Desta forma, quaisquer dúvidas
referentes ao acesso às aulas deverão ser sanadas diretamente junto ao suporte da
referida plataforma.
8) A Editora Vestnik não é responsável por eventuais falhas técnicas que possam ocorrer
no processamento do pagamento realizado pelo aluno e/ou no momento de acesso às
aulas, sendo as mesmas de responsabilidade exclusiva da Plataforma Hotmart.
G) DISPOSIÇÕES FINAIS
1) A Editora Vestnik resguarda-se o direito de interromper a venda do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS a qualquer momento.
2) Caso ocorra a situação prevista no item 1 acima a Editora Vestnik irá honrar todas as
suas obrigações junto aos alunos que já tiverem adquirido o CURSO DE METODOLOGIA
CIENTÍFICA DO PROF. MATHEUS PASSOS.
3) A Editora Vestnik resguarda-se o direito de alterar estes Termos e Condições conforme
necessidades comerciais relacionadas ao CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS.
4) Em caso de alteração destes Termos e Condições, as novas regras passarão a valer para
aqueles que venham a adquirir o CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF.

MATHEUS PASSOS após a entrada em vigor destas novas regras.
5) Situações não previstas nestes Termos e Condições serão solucionadas exclusivamente
pela Editora Vestnik, ainda que ouvido o aluno com o objetivo de sempre buscar a
melhor solução possível para ambas as partes.
6) A compra de qualquer um dos Pacotes do CURSO

DE

METODOLOGIA CIENTÍFICA

DO

PROF. MATHEUS PASSOS pressupõe o conhecimento e a aceitação destes Termos e
Condições por parte do aluno.

