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Cursos Dzetta 
 

Condições Gerais de Participação 
 

• Após o preenchimento e envio do formulário de inscrição, o inscrito receberá um e-mail 
automático confirmando a inscrição pela Dzetta. Caso o inscrito não receba a 
confirmação automática emitida pelo nosso site,  favor entrar em contato.  

 
• Os cursos têm disponibilidade limitada de vagas. A vaga só estará reservada após a 

efetivação do pagamento. 
 

• A substituição do participante é permitida até o dia de início do curso. 
 

• Em caso de impossibilidade de comparecimento no dia do curso o inscrito deverá 
comunicar à Dzetta com pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista. Caso o 
pagamento já tenha sido efetuado, o valor pago poderá ser utilizado para a realização de 
outro curso de igual valor nas datas disponíveis, sem nenhum ônus. 

 
• A devolução de valores se restringirá a 80%, sendo que 20% será retido para cobrir 

taxas administrativas. O não comparecimento no dia do curso sem aviso prévio, com 7 
(sete) dias de antecedência, não dará direito ao reembolso de valores já pagos. As 
devoluções serão feitas com um prazo de 30 (trinta) dias após o envio de dados 
bancários para depósito. 

 
• A Dzetta reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo cancelar o 

curso caso não atinja o quorum mínimo, nestes casos todos os inscritos serão 
previamente avisados, por email, até 7 (sete) dias antes da data marcada para o mesmo. 

 
• Cancelamentos e transferências que ocorram por parte da Dzetta, que impossibilitem a 

participação do candidato, a devolução do valor pago será feita integralmente, com 
prazo de 15 (quinze) dias após o envio dos dados bancários para depósito. 

 
• Estudantes (graduação e pós-graduação) devem apresentar comprovação no ato da 

inscrição para terem direito ao desconto. Caso não seja comprovado o vínculo com a 
instituição acadêmica, a diferença de valores será cobrada posteriormente. 

 
• Para receber o certificado de participação é necessário 75% de presença no curso. 
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