Via do Professor
TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
Dou ciência e concordo com os termos do Curso Presencial e Online de
Filosofia Clássica: A Lógica de Aristóteles, ministrado pelo Professor Victor Sales
Pinheiro e gerenciado pelo Portal Dialético, às quartas, das 20h às 22h, no Edifício Palais
La Rochelle, na Av. Gentil Bittencourt, n. 46, ap. 300, entre Presidente Pernambuco e
Serzedelo Corrêa, Belém-PA).
1. Pagamento da mensalidade: A mensalidade, no valor de R$330, deve ser paga
até o dia 7 de cada mês, de preferência na primeira aula do mês, em dinheiro, cheque,
depósito/transferência (Banco do Brasil, Ag. 3702-8; CC. 40.998-7; Victor Sales
Pinheiro, CPF 861.831.682-20) ou pelo site www.dialetico.com.br. A forma de
pagamento deve ser avisada ao Professor, assim como a sua alteração.
2. Cancelamento ou suspensão: É necessário o aviso até o dia 20 do mês anterior
ao do cancelamento ou suspensão. Caso contrário, será cobrada a mensalidade do mês do
desligamento. Por exemplo, se o aluno não participará do curso no mês de maio, ele
precisa comunicar, por WhatsApp ou email, até o dia 20 de abril.
3. Comunicação: Fora da aula, a comunicação com o professor e demais alunos
se dá pelo Grupo de WhatsApp. Caso o aluno não utilize esse aplicativo, deve-se solicitar
expressamente ao Professor um meio de comunicação alternativo (e-mail, telefone,
SMS).
4. Transmissão Online: Às 19h40, horário de Belém-PA, do dia da aula, será
disponibilizado, pelo grupo de WhatsApp, o link do Google Hangout para os que forem
assistir a aula por videoconferência.
5. Inscrição no Portal Dialético: É necessária o cadastro e a compra do curso no
Portal Dialético, mesmo para os alunos veteranos e os que paguem diretamente ao
Professor. Só assim, poderão ter acesso ao conteúdo exclusivo do curso, como planos,
vídeos e áudios das aulas.
Nome e assinatura do aluno:
Belém, ___ de __________ de 2017
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