
	

	

	
 

TERMOS E CONDIÇÕES 
 

 
O presente termo caracteriza a Bucanero Filmes como empresa provedora de cursos 
presenciais e experiências educacionais, mediante aceite dos termos e condições 
estabelecidos por este contrato. Podendo este termo ser modificado a qualquer momento 
mediante a necessidade de adequação a novas modalidades de serviços ou para melhor 
ajuste à realidade da prestação dos serviços entre a Bucanero Filmes e seus clientes. 
 
DAS RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS 
 
O Aluno terá sua vaga garantida no curso somente após concluir todos os passos do processo 
de inscrição, incluindo o pagamento. 
 
Em caso de desistência, o aluno poderá reaver 80% do valor pago, desde que entre em 
contato com a Bucanero através do email inscricaoman@gmail.com e manifeste sua intenção 
no prazo máximo de 5 dias corridos de antecedência do início do curso. 
 
Se o Aluno não comparecer em algum dia ou período de aula, não poderá reivindicar a 
conversão em crédito do valor pago proporcional às aulas não assistidas. 
 
O certificado de conclusão do curso só será entregue ao aluno que cumprir a carga horária 
de no mínimo 70% de frequência do curso. 
 
A Bucanero Filmes se reserva o direito de modificar a programação oficial do curso, alterando 
datas, conteúdos e/ ou cancelando as aulas, desde que por motivo de força maior, cabendo 
acordar o reagendamento com a turma. 
 
O Aluno autoriza o uso de sua imagem e voz para exposições em fotos e/ou vídeos de 
divulgação dos cursos, da Bucanero e/ou do 4º MAN, a serem utilizados em quaisquer mídias 
eletrônicas e/ou impressas. 
 
Ao finalizar a inscrição, o Aluno aceita todos os termos e condições estabelecidas neste 
contrato. 
 
Os casos omissos, não previstos no presente regulamento, serão objeto de deliberação por 
parte da Bucanero, cuja decisão final será irrecorrível. 
 
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade de Fortaleza como o único competente para 
dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundos do presente regulamento, assim como 
para resolução de litígios entre Bucanero e Aluno, com expressa renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que o seja. 
	


