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Olá meu amor! 
 
Quanta felicidade receber você nesta Formação que faz parte de uma grande história da 
minha vida e da Emana. 
 
A Formação em Desenvolvedor Humano Emana nasceu em 2019 e já formou sessenta 
alunos que vieram de diversas partes do mundo nas turmas de abril e agosto, e que hoje 
muitos já estão aplicando o conhecimento em seus projetos de vida, e também levando 
a mensagem cada um com sua essência e autenticidade.  
 
A metodologia do Formação engloba as teorias de Coaching e auto potencialização do 
ser na forma mais prática e estruturada, as ferramentas de Healing que estudei e apliquei 
durante todo o trabalho com a Emana pelo mundo e o processo de conscientização 
corporal nas práticas diárias que iremos participar com yoga e movimentos essenciais 
para que a filosofia Emana – Lõkahi – da união corpo, mente e alma, seja compreendida e 
integrada com amor e verdade. 
 
Podemos obter todo o conhecimento lógico e prático do Coaching mas, se não tivermos 
o aprofundamento e a conexão com a energia, algo se forma sem a base genuína em 
nosso processo evolutivo. É preciso integrar estas estruturas para que possamos 
compreender o nosso TODO. O nosso SER. 
 
A Formação Emana em 2020, conta com 10 dias de imersão – dos dias 13 à 23 de agosto 
(incluindo a chegada e saída) no Espaço Aviva em Florianópolis (SC) – Brasil. Um espaço 
lindo, com muitos cristais, portais e uma frequência de amor que nos trará um amparo 
essencial nos aprendizados neste período.  
 
Serão módulos alinhados que partem do princípio VORTEX Universal, onde 
compreendemos a energia cíclica que existe em nós para desenvolvermos o interno e 
inspirar o externo. Desde a desconstrução e dissolução de nós mesmos, a construção e 
potencialização de nossas habilidades neste TODO com: teorias, vivências dentro e fora 
do templo (em contato com a natureza), e a conexão com o healing – a base do campo 
de consciência sutil – na formação do Lemurian Crystal Reiki I e II + Intuitive Healing 
Emana.  
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A imersão conta com alimentação vegana/vegetariana durante todos os dias (11 dias), a 
proposta de aulas de yoga e movimento pela manhã, todo o curso de Formação 
(Desenvolvedor Humano, Reiki e Intuitive Healing), hospedagem e material estruturado 
de apoio entregue com muito amor para cada aluno. Além do serviço de transfer 
(cortesia) do aeroporto Internacional de Florianópolis (SC) na chegada e saída dos alunos 
(todas as informações serão enviadas detalhadamente após a inscrição). 
 
Em breve, iremos enviar mais informações sobre o curso em um PDF detalhado com a 
programação inicial e todo o processo. Nesta Carta Contrato, passaremos 
resumidamente as informações e possibilidade de pagamento para quem está na lista 
especial de espera e para os inscritos após o prazo da lista.  
 
Já incluímos o Contrato de inscrição que poderá ser assinado e enviado por você via e-
mail para nós juntamente com os documentos pedidos para darmos continuidade na 
reserva de sua vaga. Leia com MUITA ATENÇÃO os pontos desta Carta Contrato e 
estamos à disposição para auxiliar no processo.  
 
Lembrando sempre de algo que uma vez ouvi que me marcou muito e acredito que 
poderá te inspirar: sinta no coração sempre independente de qualquer informação vinda 
do externo, o que vai te fazer bem. Se você realmente fechar os olhos e se imaginar nesta 
ou qualquer experiência com muita certeza, você vai saber o caminho da decisão. Senão, 
há diversos outros que sempre se encaixarão para cada ser humano presente na Terra. 
 
Estaremos de braços abertos levando o nosso melhor em essência na Emana =] 
 
 
Um grande beijo, 

Marcinha Bello e Team Emana 
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A FORMAÇÃO EMANA | Descritivos   
 
O Curso de Formação Emana Desenvolvedor Humano® possui a base da 
Metodologia Emana Project criada por Marcinha Bello (fundadora) – certificada pela 
Florida Christian University (Base Febracis – Federação Brasileira de Coaching Integral 
Sistêmico) e IAC (International Association of Coaching).   
 
Neste curso, iremos compreender a linha de pensamento do VORTEX Universal que 
trabalha no nosso desenvolvimento interior e potencializa nossas habilidades, desde 
a: 
 

1. Desconstrução e dissolução dos processos do nosso SER (por Marcinha Bello); 
2. Construção e alinhamento das nossas habilidades e bases (por Marcinha 

Bello); 
3. Conexão com a energia, na formação do Lemurian Crystal Reiki I e II (Richeli 

Stuart) e Intuitive Healing (Marcinha Bello); 
4. Complementares: uma base sobre palestrante e aplicação em 

cursos/workshops e grupos de meditação; 
5. Aulas matinais de yoga/movimento (trabalho do corpo e preparo para o dia); 
6. Alimentação Vegana/vegetariana – consciência da saúde e conexão com todo 

o trabalho feito na imersão; 
7. Kit Desenvolvedor Humano: material de apoio para todos os alunos. 

 
Toda esta base, poderá ser utilizada e modelada por cada aluno na aplicação de: 
 

• Atendimentos individuais e em grupo; 
• Consultorias, palestras, cursos e workshops; 
• Projetos pessoais e de vida (incluindo o pilar profissional); 

 
Entre outros caminhos que esta experiência complementará na sua jornada pessoal. 
Se desejar entender mais sobre o curso, no site da Emana temos mais informações 
em: www.emanaproject.com/formacao.  
 
QUANDO?  
 
A chegada do grupo será no dia 13 de agosto de 2020 (durante todo o dia) e a saída 
no dia 23 de agosto de 2020 (até 1pm). Alunos que vierem de outros estados/países, 
teremos a disponibilidade de um transfer com dois horários (pela manhã às 11am) e 
(noite às 7pm) via Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC) até o Espaço Aviva. 
Caso o aluno optar por carro próprio ou outro tipo de transporte, avisar o Team 
Emana no (aloha@emanaproject.com) para que possamos organizar a logística de 
entradas/saídas do grupo.  
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O QUE ESTÁ INCLUSO NO FORMAÇÃO? 
 
O Curso de Formação Emana Desenvolvedor Humano® inclui nos 11 dias de 
imersão: 
 

• Alimentação Vegana/Vegetariana (café da manhã, almoço e jantar + breaks da 
manhã e tarde); 

• Transfer aeroporto/Aviva com dois horários (11am e 7pm) no dia de chegada 
(13 de agosto de 2020) e saída no horário da 1pm; 

• Hospedagem do dia 13 ao dia 23 de agosto de 2020 (10 noites) com opção 
Bangalow (dentro do espaço Aviva) ou Suíte particular na Casa do Formação 
(04 pessoas por casa – 2 casas) – próxima ao espaço (com transfer diário para 
estes alunos).  

• 9 dias de curso completo (+ de 76 horas de aula - Desenvolvedor Humano + 
Reiki + Intuitive Healing) e práticas matinais (das 7am às 8am); 

• Material de apoio Emana | Kit Healer e Desenvolvedor Humano; 
• Team Emana à disposição desde o preparo para o curso e durante a Formação 

para auxiliar toda a jornada dos alunos. 
 
Não estão inclusas: 
 

• Passagens aéreas; 
• Transportes pessoais e custos extras (pessoais); 
• Hospedagem fora do período citado acima (Formação Emana). 

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

• Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com os próximos 
passos e será atualizado pela Emana sobre os materiais de preparo para a 
Formação.  

 
• Toda e qualquer dúvida e auxilio, será tratado via e-mail pelo 

aloha@emanaproject.com com o nosso Team Emana; 
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FORMAS DE PAGAMENTO | INVESTIMENTO 
 
Seguem os formatos de investimento do Curso de Formação Emana 
Desenvolvedor Humano®.  
 
Para os interessados (que estão na lista especial de 2019), possuem opções e 
benefícios em um prazo entre janeiro/fevereiro de 2020. Estes, receberão um e-mail 
convite antes do lançamento oficial no site e redes sociais.  
 
Após o prazo da lista especial, iremos lançar as vagas restantes com as condições 
padrões na plataforma Emana.  
 
 
LISTA ESPECIAL (PRÉ INSCRIÇÃO ENTRE 10 DE JANEIRO À 05 DE FEVEREIRO) 
VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO: R$ 12.500,00  
 
Assinale abaixo a opção escolhida: 
 
Lista Especial | Opção 1 (     )  

Valor à vista, com desconto de 5%, totalizando o montante de R$ 11.875,00 (onze mil e  

oitocentos e setenta e cinco reais), a ser pago (i) via depósito bancário na conta Emana 

Project Triade Eireli ou (ii) via PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno receberá um link 

único para pagamento. 

 

Lista Especial | Opção 2 (     ) 

Entrada no ato da contratação (Matrícula) no valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e 

cinquenta reais) – não reembolsável, e o restante do montante parcelado em cinco vezes 

sem juros de R$ 2.250.00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), a serem pagos a partir 

de março (todo dia 10) – 1ª parcela – até julho de 2020. Tais pagamentos poderão ser 

realizados (i) via depósito bancário na conta Emana Project Triade Eireli, ou (ii) via 

PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno receberá um link único para pagamento. 
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IMPORTANTE PARA A LISTA ESPECIAL  

Ambas as opções da Lista Especial, o aluno poderá escolher entre se hospedar no 

Bangalow Aviva (18 vagas - dentro do espaço c/ vista para o mar) em quarto duplo ou na 

Casa Formação (quarto individual) que hospeda 4 pessoas por casa (8 vagas no total) c/ 

transfer diário Casa/Aviva. 
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INSCRIÇÕES ALUNOS APÓS 05 DE FEVEREIRO 
VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO: R$ 12.500,00  
 
Assinale abaixo a opção escolhida: 
 
Opção 1 (     )  

Valor à vista, com desconto de 5%, totalizando o montante de R$ 11.875,00 (onze mil e  

oitocentos e setenta e cinco reais), a ser pago (i) via depósito bancário na conta Emana 

Project Triade Eireli ou (ii) via PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno receberá um link 

único para pagamento. 

 

Opção 2 (     ) 

Entrada no ato da contratação (Matrícula) no valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e 

cinquenta reais) – não reembolsável, e o restante do montante parcelado em três vezes 

sem juros de R$ 3.750.00 (três mil setecentos e cinquenta reais), a serem pagos a partir 

de março (todo dia 10) – 1ª parcela – até maio de 2020. Tais pagamentos poderão ser 

realizados (i) via depósito bancário na conta Emana Project Triade Eireli, ou (ii) via 

PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno receberá um link único para pagamento. 

 

Opção 3 (     ) 

Pagamento via PagSeguro ou PayPal (cartão de crédito e opções das operadoras de 

pagamento) do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) parcelado em até 

12 vezes  (sendo as primeiras 3 parcelas s/ juros). Solicitar esta opção com o link de 

pagamento.  

 

IMPORTANTE PARA ALUNOS APÓS 05 DE FEVEREIRO 

O Team Emana irá organizar os alunos entre as opções de hospedagem no Bangalow 

Aviva (18 vagas - dentro do espaço c/ vista para o mar) em quarto duplo ou na Casa 

Formação (quarto individual) que hospeda 4 pessoas por casa (8 vagas no total) c/ transfer 

diário Casa/Aviva. 
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PASSO A PASSO PARA A INSCRIÇÃO  

 

1. Escolha a opção de investimento (forma de pagamento) – assinale; 

2. Leia com atenção o Contrato abaixo, preencha o formulário e anexe sua assinatura 

– salve o documento; 

3. Envie por e-mail o interesse para aloha@emanaproject.com o assunto “Inscrição 

Formação Emana 2020 Turma agosto” anexando:  

• Carta Contrato preenchida e assinada; 

• Cópia colorida do documento (RG, Passaporte ou Carteira de Habilitação); 

• Opção de transfer/transporte especificada no corpo do e-mail; 

• Comprovante de pagamento (caso já tenha sido efetuada); 

• Opção de hospedagem (Casa ou Bangalow) especificada no corpo do e-

mail – somente para a lista de pré inscritos. 

 

4. Aguarde a confirmação via e-mail do Team Aloha Emana da inscrição; 

5. Aguarde o material de preparo que será enviado no 1º semestre de 2020 para 

todos os alunos; 

6. Caso tenha comprado sua passagem aérea, nos envie o horário para podermos 

organizar a logística de todos os alunos do Formação.  
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DADOS PARA DEPÓSITO  

 

Via depósito bancário: Itaú  

Agência 0740 

Conta Corrente 16580-8 

CNPJ: 27.524.687/0001-10 

Emana Project Triade Eireli 

 

Via depósito bancário: Santander 

Agência 0400 

Conta 13004497-8 

CNPJ: 27.524.687/0001-10 

Emana Project Triade Eireli 

 

Via PagSeguro ou PayPal – solicitar o envio do link exclusivo do Curso para o aluno 

(opções via boleto, cartão de crédito e débito) – conferir as opções das empresas de 

pagamento. 
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TERMOS & CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 

Os Termos & Condições de Cancelamento são descritos abaixo para todas as opções 

de inscrição do Curso de Formação Emana.  

 

1. Em até 07 dias a partir da data de inscrição: valor 100% (cem por cento) 

investido será reembolsado ao aluno (em até 30 dias). Iremos verificar qual foi 

a forma de pagamento (via cartão de crédito ou depósito bancário) para o 

retorno/estorno do valor.  

 

2. Após 07 dias a partir da data de inscrição até o dia 31 de maio de 2020: 

reembolso de 30% (trinta por cento) do valor total investido pelo aluno 

(estorno em até 30 dias). Iremos verificar qual foi a forma de pagamento (via 

cartão de crédito ou depósito bancário) para o retorno/estorno do valor. 

 

3. Após o dia 01 de julho de 2020: valor total investido pelo aluno não será 
reembolsável.  
 
 

A Emana preserva a entrega e amor de todos os envolvidos neste projeto: Team, 
colaboradores externos e alunos, sendo transparente quanto aos pontos aqui 
descritos. Quaisquer que seja a dúvida, estaremos abertos para auxiliar você no 
aloha@emanaproject.com. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Curso de Formação Emana Desenvolvedor Humano® 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo, de um lado, 

 

I. EMANA PROJECT TRIADE EIRELI, sociedade empresária devidamente constituída e 

validamente existente segundo as leis do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda no CNPJ sob o nº 27.524.687/0001-10, 

doravante designada “Contratada”, neste ato representada por seus representantes 

devidamente nomeados; 

 

e do outro lado, 

 

II. Eu _________________________________________________________, inscrito no CPF/MF 

sob nº _______________________ e no RG nº _________________, declaro aceitar os 

termos vigentes no presente contrato no momento da compra, doravante designada 

“Contratante”; 

 

TÊM AS PARTES ENTRE SI justo e contratado a celebração do presente contrato de prestação 

de serviços (o “Contrato”), de acordo com as seguintes cláusulas, termos e condições: 

 

A OBJETO  

 

CLÁUSULA 1 - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de ensino em 

treinamento e formação de Coaching e Healer (Terapia de Cura), ministrado por profissionais 

selecionados pela CONTRATADA, no período de 13 a 23 de agosto de 2020, sendo que o 

CONTRATANTE concorda integralmente com os termos presentes neste instrumento. 
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CLÁUSULA 2 - No valor pago à título de investimento pelo objeto contratual descrito na 

“Cláusula 1” estão inclusos os seguintes itens: toda prestação de serviço educacional 

amplamente divulgada nos matérias de divulgação do curso disponíveis no site 

https://www.emanaproject.com/formacao, material de apoio, certificado de conclusão de 

curso, alimentação integral, transporte ida e volta do Aeroporto de Florianópolis/SC até o local 

onde será ministrado o curso, qual seja o Espaço Aviva e hospedagem no local e proximidade 

(com transporte incluso). 

 

PARÁGRAFO 1º: Não está abrangido no valor acordado para o curso descrito na “Cláusula 1” 

o valor de transporte até a cidade de Florianópolis/SC, seja por via aérea, rodoviária ou 

ferroviária, diverso do apresentado em supracitada “Cláusula 1”, sendo certo que esse custo 

está integralmente à cargo do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO 2º: A emissão de certificados sempre estará vinculada ao cumprimento das 

obrigações exigidas pela CONTRATADA, como frequência, eventuais trabalhos a serem 

realizados à título de desenvolvimento e atividades práticas. 

 

B  VALOR DO INVESTIMENTO 

 

CLÁUSULA 3 - O valor total de investimento para o curso descrito na “Cláusula 1” é de R$ 

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), sendo que esse valor poderá ser pago pelo 

CONTRATANTE das seguintes formas: 
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Para alunos inscritos entre os dias 10 de janeiro à 05 de fevereiro de 2020 

 

Opção 1: valor à vista, com desconto de 5%, totalizando o montante de R$ 11.875,00 

(onze mil e  oitocentos e setenta e cinco reais), a ser pago (i) via depósito bancário na 

conta Emana Project Triade Eireli ou (ii) via PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno 

receberá um link único para pagamento. 

 

Opção 2: entrada no ato da contratação (Matrícula) no valor de R$ 1.250,00 (hum mil 

duzentos e cinquenta reais) – não reembolsável, e o restante do montante parcelado em 

cinco vezes sem juros de R$ 2.250.00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), a serem 

pagos a partir de março (todo dia 10) – 1ª parcela – até julho de 2020. Tais pagamentos 

poderão ser realizados (i) via depósito bancário na conta Emana Project Triade Eireli, ou 

(ii) via PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno receberá um link único para pagamento. 

 

Para alunos inscritos após o dia 05 de fevereiro de 2020 

 

Opção 1: valor à vista, com desconto de 5%, totalizando o montante de R$ 11.875,00 

(onze mil e  oitocentos e setenta e cinco reais), a ser pago (i) via depósito bancário na 

conta Emana Project Triade Eireli ou (ii) via PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno 

receberá um link único para pagamento. 

 

Opção 2: entrada no ato da contratação (Matrícula) no valor de R$ 1.250,00 (hum mil 

duzentos e cinquenta reais) – não reembolsável, e o restante do montante parcelado em 

três vezes sem juros de R$ 3.750.00 (três mil setecentos e cinquenta reais), a serem 

pagos a partir de março (todo dia 10) – 1ª parcela – até maio de 2020. Tais pagamentos 

poderão ser realizados (i) via depósito bancário na conta Emana Project Triade Eireli, ou 

(ii) via PagSeguro ou Paypal, sendo que o aluno receberá um link único para pagamento. 
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Opção 3: Pagamento via PagSeguro ou PayPal (cartão de crédito e opções das 

operadoras de pagamento) do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) 

parcelado em até 12 vezes  (sendo as primeiras 3 parcelas s/ juros). Solicitar esta opção 

com o link de pagamento.  

 

C  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

C.1 Obrigações da Contratada 

 

CLÁUSULA 4 - A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços previamente acordados 

de forma diligente e visando possibilitar a melhor formação ao CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA 5 - Caso haja a necessidade de mudanças nas datas ou escopo do serviço, a 

CONTRATADA notificará o CONTRATANTE com antecedência máxima de 72 horas do início 

do curso ou serviço, informado as eventuais mudanças que poderão ocorrer.  

 

PARÁGRAFO 1º: Na remota hipótese de ocorrer o cancelamento do curso objeto do presente 

contrato descrito na “Cláusula 1” ficará a critério do CONTRATANTE a opção de (i) receber a 

devolução dos valores pagos ou (ii) proceder com a substituição dos valores por produtos da 

marca Emana.  

 

PARÁGRAFO 2º: Na rêmora hipótese de ocorrer o adiamento do evento para data futura, 

ficará a critério do CONTRATANTE a opção de (i) realizar o curso na nova data informada, (ii) 

receber a devolução dos valores pagos ou (iii) proceder com a substituição dos valores por 

produtos da marca Emana. 

 

CLÁUSULA 6 - A CONTRATADA emitirá certificado de conclusão/participação no curso de 

formação em “Coaching e Healer EMANA” sendo este condicionado à frequência de 100% 

das horas presenciais, sendo certo que a certificação ocorrerá no último dia de evento.  
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PARÁGRAFO 1º: O descumprimento de quaisquer dos requisitos desta cláusula desobriga a 

CONTRATADA da emissão do certificado citado. 

 

PARÁGRAFO 2º:  O CONTRATANTE que desistir, sem justificativa plausível, ao longo da 

realização do curso não terá direito a reembolso de nenhum valor investido, nem a 

certificação. 

 

C.2  Obrigações do Contratante 

 

CLÁUSULA 7 - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços os 

valores previamente acordados e conforme disposto na “Cláusula 3”. 

 

PARÁGRAFO 1º: O CONTRATANTE deverá respeitar a forma de pagamento convencionada, 

bem como efetuar os pagamentos das parcelas (caso sua opção de pagamento seja 

parcelada) pontualmente nas datas discriminadas, sob pena de multa de 2% sobre o valor 

devido da parcela em atraso, juros legais de 1% ao mês,  correção monetária, honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor total da dívida e eventuais custas processuais. 

 

PARÁGRAFO 2º: O CONTRATANTE somente poderá participar de cursos, eventos e 

programas de formação descritos na “Cláusula 1”, se na data de realização deste, estiver com 

os pagamentos em dia, caso contrário reserva-se à CONTRATADA o direito de impedir seu 

ingresso no recinto onde este será ministrado. Restando a participação, mera liberalidade por 

parte da CONTRATADA, não servindo, nem mesmo o certificado de conclusão, como prova 

de quitação. 

 

CLÁUSULA 8 - O CONTRATANTE declara estar ciente que ao concordar com presente 

instrumento, comprometendo-se a frequentar cursos, eventos e/ou programas de formação 

em Coaching, imporá à CONTRATADA despesas fixas (honorários dos palestrantes, estrutura 

administrativa, reserva de vaga, coffee break, material gráfico, despesas administrativas,  
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comissão de venda, custos operacionais, etc.) imediatamente após a contratação, motivo pelo 

qual, independente do motivo, sempre será devido o montante referente à taxa de inscrição. 

 

CLÁUSULA 9 - É dever do CONTRATANTE participar do serviço contratado com 

pontualidade, assiduidade, interesse, conduta ética e comportamental adequada. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Desvios de conduta não serão tolerados. Em caso de falta grave ou 

disciplinar poderá à coordenação do curso convidar o CONTRATANTE a se retirar do recinto, 

sem devolução de nenhum valor pago ou emissão de certificado, vez que por sua culpa 

exclusiva, podendo ainda ser responsabilizado civil e criminalmente por atitudes 

desrespeitosas. 

 

D ASPECTOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

  

CLÁUSULA 10 - Os serviços prestados pela CONTRATADA não se equivalem às atividades 

de aconselhamento, terapia, psicoterapia, psicanálise, diagnóstico, tratamento de doenças 

físicas ou mentais, entre outras atividades de natureza médica, jurídica ou espiritual, não 

devendo a CONTRATANTE utilizá-la como substituta para tais. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o CONTRATANTE seja portador de alguma doença ou limitação 

psíquica, mental, ou física, este deverá informar expressamente (por escrito, no questionário 

prévio) a CONTRATADA com no mínimo 10 dias de antecedência do início do serviço 

contratado, para que seja realizada a adaptação necessária para o seu pleno aproveitamento 

do curso. 

 

CLÁUSULA 11 – Na remota hipótese de acontecimentos oriundos de caso fortuito ou força 

maior, que venham impossibilitar a realização dos serviços contratados, poderá o 

CONTRATANTE (i) realizar o curso em nova data a ser informada, ou (ii) proceder com a  
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substituição dos valores por produtos da marca Emana, não cabendo na presente hipótese o 

disposto no parágrafo 1º, item (i), da “Cláusula 5”. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o CONTRATANTE opte pela opção (ii) descrita na “Cláusula 11” 

supra, a CONTRATADA poderá realizar a subtração de encargos financeiros gerados por 

bancos ou intermediadores antes da liberação de possíveis “créditos”. 

 

CLÁUSULA 12 - A CONTRATADA reserva-se o direito de substituir o instrutor que por ventura 

não possa comparecer por motivo justificável, por outro de similar nível de especialização. 

 

CLÁUSULA 13 - É estritamente proibido o uso durante o treinamento de gravadores de voz e 

imagem de qualquer natureza, que não tenha sido expressamente autorizado pela 

coordenação do curso. 

 

E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

CLÁUSULA 14 - A prestação de serviços bem como a formatação do pagamento em virtude 

deste, dar-se-á nos moldes previamente negociados entre CONTRATADA e CONTRATANTE 

e disposto nas “Cláusula 3” e “Cláusula 7”.  

 

CLÁUSULA 15 - Em caso de o CONTRATANTE solicitar o cancelamento da sua inscrição no 

presente curso, a devolução dos valores investidos se dará nas formas descritas nos 

parágrafos abaixo: 

 

PARÁGRAFO 1º: Nos primeiros 7 (sete) dias após a contratação do curso será procedida a 

devolução integral dos valores até então pagos, em atenção ao artigo 49 do Código de Defesa 

do Consumidor. 
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PARÁGRAFO 2º: A partir do 8º até o 90º dia antes do curso, somente será devolvido 30% do 

valor do investimento realizado. 

 

PARÁGRAFO 3º: Do 91º até o dia do curso, a desistência não terá reembolso de nenhum 

valor já pago e não eximindo o CONTRATANTE da responsabilidade de arcar com as 

possíveis parcelas ainda não vencidas.  

 

PARÁGRAFO 4º: Desde já deixa-se estabelecido que nos casos de cancelamentos os 

descontos serão baseados em nossos valores completos, sem considerar qualquer 

negociação especial que por ventura possa ter ocorrido. 

 

PARÁGRAFO 5º: Não serão restituídos valores pagos à título de investimento após o início do 

curso. 

 

CLÁUSULA 16 - Caso a CONTRATANTE não compareça ao curso sem qualquer comunicação 

prévia, a CONTRATADA se reserva o direito de não reembolsar qualquer valor previamente 

pago. 

 

CLÁUSULA 17 - Toda e qualquer restituição ou estorno de valores da CONTRATADA para o 

CONTRATANTE, é realizada com o devido abatimento de encargos financeiros gerados por 

bancos, intermediadores e administradores. 

 

CLÁUSULA 18 - A CONTRATADA se reserva o direito de alterar a programação de cursos, 

com até 02 (dois) dias úteis de antecedência da data prevista para início do curso, caso o 

número mínimo de inscritos não seja atingido ou por motivos de força maior. 

 

CLÁUSULA 19 - O prazo para análise e resposta da CONTRATADA para qualquer solicitação 

de estorno é de 05 dias úteis a partir da solicitação. O prazo para estorno de valores é de 30 

dias, contabilizados a partir do dia da resposta do pedido de estorno. 
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CLÁUSULA 20 - O cancelamento de curso ou mudança de data não acarreta à CONTRATADA 

nenhum encargo financeiro com o CONTRATANTE, gerado em função de agendamento de 

viagens, estadias, passagens aéreas e qualquer outro tipo de despesa. 

 

F DA NATUREZA EXECUTIVA 

 

CLÁUSULA 21 - O presente contrato possui natureza e caráter de título executivo extrajudicial 

nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, podendo o mesmo ser 

executado em razão do eventual inadimplemento, abdicando as partes de qualquer 

manifestação contrária à sua natureza executiva. 

 

G DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DO MATERIAL 

 

CLÁUSULA 22 - O CONTRATANTE declara ter plena ciência de que todo o material fornecido 

durante o treinamento especialmente o impresso, foi desenvolvido e/ou adaptado pela 

CONTRATADA, constituindo propriedade intelectual, tendo este caráter de obra protegida 

nos termos da legislação vigente, não podendo portanto reproduzi-lo, veiculá-lo, distribuí-lo, 

publicá-lo, etc., no todo ou em parte sem a expressa autorização deste último, sob pena dos 

rigores da lei. 

 

H DA PRIVACIDADE DOS DADOS 

 

CLÁUSULA 23 - A CONTRATADA garante a privacidade dos dados do CONTRATANTE que 

serão levantados através da Ficha de Inscrição e quaisquer outros documentos preenchidos, 

sendo certo que estes não serão revelados e nem compartilhados com nenhuma outra 

empresa ou organização sem o consentimento expresso do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA 24 - O CONTRATANTE cede, autoriza e permite a utilização de sua imagem pela 

CONTRATADA para fins de propaganda, marketing, divulgação, promoção de treinamentos 

em quaisquer mídias e/ou veículos de comunicação. 

 

I DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS 

CLÁUSULA 25 – Ao efetuar a compra do curso, o CONTRATANTE concorda expressamente 

com os termos do presente contrato e com as informações e regras presentes no site 

do CONTRATADO. 

 

J FORO 

CLÁUSULA 26 - As partes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer questões resultantes deste contrato, seja qual for o domicílio do CONTRATANTE. 

Por estarem justos e acertados, solicitamos o acordo do presente contrato, para que o mesmo 

faça surtir seus efeitos legais a partir da presente data. 

 

São Paulo, janeiro de 2020 

 

 

___________________________________ 

EMANA PROJECT TRIADE EIRELI 

Contratada 

 

___________________________________ 

Contratante 

 
Testemunhas 

1) Nome e assinatura:  

CPF: 

 

2) Nome e assinatura:  

CPF: 
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DADOS ADICIONAIS 

 

Endereço Completo 

 

 

 

Telefone para contato: (___) _____________________  

 

Contato para emergência (nome e telefone): ____________________________ 

 

 

E-mails 

1. ______________________________ 

 

2. ______________________________ 

 
Possui Redes Sociais?  

Instagram @________________________ 

Facebook.com/_____________________ 

 

Lembre-se de anexar no e-mail para inscrição a cópia do documento (RG, CNH ou 

Passaporte).  

 

Gratidão! 
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“May your body is a faithful and a beautiful 

friend of your soul” 

Gratidão pelo carinho e atenção 
Marcinha Bello e Team Emana 


