
TERMOS DA INSCRIÇÃO 
Definições:  

Patrocinador:  é o responsável financeiro pela inscrição do(a) 
aluno(a), podendo ser pessoa física ou jurídica  LISIEUX 
TREINAMENTO:  Nome fantasia da LISIEUX TELEATENDIMENTO 
LTDA., CNPJ: 07326287/0001-93, empresa responsável pelo curso  

Aluno(a ): é o(a) participante do curso  Certificado de Participação: 
Certificado que comprova a participação do aluno em, pelo menos, 
75% do tempo de duração do curso/treinamento;  Certificado de 
aproveitamento LISIEUX:  É concedido aos participantes de 
determinados cursos que atingirem 70% de aproveitamento, 
mensurado mediante prova escrita on-line ou presencial e avaliação 
de desempenho por parte do patrocinador ou, na falta deste, mediante 
uma entrevista de avaliação, aplicada pela Lisieux. As datas das 
provas e entrevistas de avaliação, serão determinadas pela LISIEUX 
TREINAMENTO.  

1. CANCELAMENTO DO CURSO PELA LISIEUX:  A LISIEUX 
reserva-se no direito de alterar datas, horários ou cancelar o curso, 
caso não seja confirmado o quórum mínimo de 50% do número de 
alunos previsto para a sua realização, ou por mudanças de mercado 
ou outros fatores. A Lisieux Treinamento comunicará ao Patrocinador 
e/ou aluno sobre eventual cancelamento ou mudança de - data - em - até 
7 dias anteriores - à -  data - da - realização - do - curso .  Caso o curso seja 
cancelado ou tenha a sua data alterada, por iniciativa da LISIEUX 
TREINAMENTO, e o pagamento tenha sido efetuado, o patrocinador 
ou aluno poderá escolher entre - as -  opções : a)  Permanecer com um 
crédito de 100% do valor pago, pelo prazo de 12 meses a contar da 
data do curso. Neste caso o crédito poderá ser utilizado no mesmo ou 
em outros cursos de nosso calendário vigente. Caso o curso escolhido 



para compensação do crédito, seja o mesmo do presente termo, não 
haverá cobrança adicional, ainda que o curso futuro tenha seu preço 
reajustado. Por outro lado, caso o valor do curso escolhido não seja o 
mesmo do presente termo e o seu valor seja maior que o crédito a 
compensar, então haverá cobrança da diferença. O acompanhamento 
da validade do crédito é de inteira responsabilidade 
do - patrocinador - ou - aluno.  
b) Requerer a devolução de 100% da importância paga no prazo de 15             
dias, a contar da data do curso cancelado. Neste caso, a devolução            
será feita por depósito em conta bancária do patrocinador ou aluno,           
mediante -  requerimento - formalizado;  

2. PAGAMENTO: O pagamento por cartão de crédito estará sujeito a           
aprovação da operadora do cartão. - A - confirmação - do - pagamento -     
garantirá - a - participação - do - aluno - no - curso.  

3. - CANCELAMENTO - DA MATRÍCULA DO ALUNO 
PELO - PATROCINADOR -  OU PELO ALUNO: 3.1. Caso haja 
cancelamento, desistência, transferência ou ausência do(a) aluno(a) e 
o(a) mesmo(a) tenha formalizado à LISIEUX , com no prazo mínimo de 
7 dias (sete) úteis anteriores ao curso, o patrocinador ou o(a) aluno(a) 
(caso este(a) tenha sido o(a) responsável financeiro pelo 
pagamento - do - curso) - poderá - escolher - entre - as - opções:  a) 
Permanecer com o crédito de 100% do valor pago pelo prazo de 6 
(seis) meses - a - contar - da - data - início - do - curso.  b)  Solicitar a devolução 
de 80% do valor pago, sendo que 20% serão 
retidos-a-título-de-despesas-operacionais.  

3.2 Caso haja cancelamento, desistência, transferência ou ausência        
do(a) aluno(a) e o(a) mesmo(a) não tenha formalizado à LISIEUX, ou           
ainda, formalizado em um prazo inferior ao mínimo de 7 (sete) dias            
úteis anteriores à data de realização do curso, o patrocinador ou o(a)            
aluno(a) (caso este(a) tenha sido o(a) responsável financeiro pelo         



pagamento do curso) poderá Permanecer com crédito de 50% do valor           
pago, e utilizar esse crédito pelo prazo de 6 (seis) meses , na inscrição              
no mesmo ou em outro curso da LISIEUX TREINAMENTO .  

As formalizações de cancelamento, desistência, transferência ou       
ausência deverão ser realizadas pelo e-mail:      
treinamento@eslisieux.com.br, - com- 
CONFIRMAÇÃO - de - recebimento.  

4. FREQUÊNCIA NECESSÁRIA: A presença mínima exigida para        
entrega do Certificado de Participação é de 75% da carga horária total,            
sendo que não há política de reposição total ou parcial das aulas não             
frequentadas.  

5. CURSOS ON LINE:  No caso dos cursos on-line, o material didático 
e  
certificado de participação estarão disponíveis para download no 
ambiente virtual até 30 dias após o encerramento do curso.  

6. CERTIFICAÇÃO LISIEUX - O(a) Aluno(a) poderá, à sua opção,          
pleitear a “Certificação Lisieux” mediante uma prova escrita e         
avaliação por parte do patrocinador, a qual ocorrerá após três meses           
da realização do curso.  

6.1 A CERTIFICAÇÃO LISIEUX pressupõe um aproveitamento de        
70% do curso, mediante a aplicação de uma prova escrita, dissertativa           
e por múltipla escolha, acrescida de nota a ser atribuída pelo avaliador            
de desempenho que, via de regra, é o patrocinador ou alguém por ele             
indicado, desde que trabalhe diretamente com o(a) aluno(a) e ocupe          
posição, no mínimo de líder ou supervisor.  



7. TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO: Caso o(a) participante       
inscrito(a) não possa comparecer na data escolhida, o(a) mesmo(a)         
poderá transferir a sua inscrição para outra pessoa, ou fazer o curso            
em outra data do calendário LISIEUX TREINAMENTO, no prazo de 6           
meses, a contar da data da realização do curso, de acordo com as             
regras de cancelamento discriminadas neste termo.  


