
 
Termo de Aceite 

Declaro ter ciência e aceitar as condições para a realização do curso Master Class de Investimento Anjo – O 

que todo investidor anjo deveria saber, organizado pela Anjos do Brasil, conforme critérios relacionados a 

seguir: 

(1) Como contraprestação aos serviços educacionais, o(a) aluno(a) pagará a importância total referida, 

conforme modalidade de pagamento escolhida, sendo que, para garantir a matrícula, o(a) aluno(a) deverá 

realizar o pagamento do valor integral proposto. 

(2) Serão concedidos descontos sobre o valor do curso para os membros ativos da rede de investidores do 

Anjos do Brasil que estiverem com sua mensalidade em dia, para membros de outras redes e para 

pagamentos realizados com a devida antecedência, conforme indicado no site 

https://www.anjosdobrasil.net/educacao.html. 

(3) Se a o(a) aluno(a) utilizar um código de desconto para o qual não esteja enquadrado, sua matrícula será 

imediatamente cancelada. 

(4) O(a) aluno(a) declara reconhecer que a Anjos do Brasil é titular exclusiva dos direitos de propriedade 

intelectual dos cursos desenvolvidos e ofertados. Assim, o(a) aluno(a) está ciente que não poderá copiar, 

modificar, transferir, sublicenciar, vender, ou de qualquer forma, colocar à disposição de terceiros, os 

materiais de apoio, nem os serviços prestados pela Anjos do Brasil, a não ser que haja autorização prévia e 

formal da instituição. 

(5) É expressamente proibida a gravação das aulas do Master Class de Investimento Anjo – O que todo 

investidor anjo deveria saber, bem como o compartilhamento do link de acesso às aulas, sob pena do 

desligamento do curso e aplicação das penalidades previstas em Lei. 

(6) O(a) aluno(a), no ato da inscrição, autoriza expressamente, a eventual utilização de sua imagem, de 

trabalhos, atividades e projetos realizados pelo aluno no curso Master Class de Investimento Anjo – O que 

todo investidor anjo deveria saber, para divulgação da Anjos do Brasil, em todo território nacional e/ou 

internacional, em toda e qualquer mídia digital, impressa, eletrônica, ou qualquer meio de comunicação não 

citado, para uso interno e externo, por tempo indeterminado e em caráter gratuito, não tendo nada a 

reclamar em tempo algum. 

(7) No entendimento de que, como aluno(a) do curso Master Class de Investimento Anjo – O que todo 

investidor anjo deveria saber também é responsável pela qualidade do programa, o(a) aluno(a) declara sua 

disposição de: 

a. Manter uma atitude de correção e lealdade em todos os seus atos escolares, principalmente no que diz 

respeito aos direitos autorais de terceiros, e na elaboração de trabalhos, não dando nem recebendo 

informações além do permitido pelo curso. 

b. Tratar com respeito, civilidade e consideração seus colegas, docentes, coordenadores, convidados, e 

demais envolvidos no curso. 

c. Zelar pela qualidade do curso, não contribuindo com ações ou atitudes contraproducentes ao objetivo 

acadêmico do mesmo. 

d. Respeito dos prazos definidos para o cumprimento das obrigações acadêmicas e integralização do curso, e 

por manter meus dados atualizados juntos a Anjos do Brasil. 

 



 
Por razão do acima, o(a) aluno(a) manifesta sua concordância com as ações ético/ disciplinares cabíveis, 

quer sejam de advertência ou de desligamento, nos casos de violação deste Termo de Aceite. 

 


