REGRAS DE FUNCIONAMENTO
Curso PRESENCIAL e ONLINE
1.

O curso tem a duração de 11 meses, com início em Setembro de 2022 e término em Julho de 2023, constituído por 2 aulas mensais. As
aulas presenciais funcionam entre as 19h e as 22h (com intervalo) e as aulas online entre as 19h e as 21h (sem intervalo), salvo
excepções previamente informadas pelo formador.
2.

3.

4.

5.

O custo da inscrição é 20€ e o da mensalidade é 60€;

Quem se inscrever na turma presencial deverá SEMPRE frequentar as aulas presenciais marcadas e quem se inscrever na turma online
deverá frequentar as aulas online - apenas nas aulas coincidentes "juntamos as turmas", exceto em situações justificadas. Por exemplo se por algum motivo de força maior o aluno não conseguir estar presente numa aula presencial, poderá assistir à correspondente
online OU se algum aluno da turma online quiser pontualmente assistir a uma aula presencial, também o poderá fazer – sujeito a
disponibilidade de espaço na sala. As aulas online serão sempre gravadas em áudio e vídeo e estarão acessíveis posteriormente.
Os pagamentos deverão ser efetuados até à primeira aula de cada mês. Nessa mesma aula - o formando da turma PRESENCIAL deve
comparecer 10min antes do início para que não se gerem atrasos no início da aula.
Em alternativa poderá pagar atempadamente por Transferência Bancária, MBWay, Paypal ou Revolut – enviando atempadamente
comprovativo/notificação para alex.goncalves.astro@gmail.com, tal como os alunos da turma ONLINE;
É de extrema importância a pontualidade para o bom funcionamento da dinâmica do grupo na turma PRESENCIAL – deverá chegar, no
máximo, às 19h30. Informe atempadamente o formador sempre que se atrasar ou necessitar faltar. Na turma ONLINE tal limitação
não se verifica: poderá ingressar e sair sempre que necessitar.

6.

As aulas ONLINE podem ser assistidas tanto em direto como em diferido, pois ficam gravadas em áudio e vídeo. Contudo pelo carácter
prático e terapêutico das mesmas a recomendação é que assista sempre que puder em direto. Não serão dados exemplos nem
analisados mapas de alunos que não estejam em direto;

7.

No caso do formando faltar – o pagamento é efetuado por inteiro, uma vez que terá acesso a todos os documentos e informação na
mesma. Este curso é um trabalho contínuo;

8.

Esta formação é de índole de DESENVOLVIMENTO e APRENDIZAGEM PESSOAL, e não se enquadra na categoria de formação profissional.
A avaliação é totalmente opcional.
Todos os participantes recebem um CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO – e quem optar por realizar a avaliação recebe um CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO, no qual constará a nota final [0-20 valores].
Esta avaliação e emissão de certificado tem um custo extra de 25€.

9.

No caso do formando resolver desistir, deve informar ATEMPADAMENTE, POR ESCRITO (E-MAIL) o formador, sendo que deverá efetuar
o pagamento do mês em que se encontra;

10. Cada formando assume-se como responsável por gerir o seu tempo de forma a honrar o compromisso com esta formação e processo de
cura interior – procurando estar a par dos e-mails e informações enviados pelo formador – nomeadamente às datas nas quais se
realizam as sessões.
11. Em caso de necessidade as aulas da turma presencial serão sempre garantidas na plataforma online ZOOM, nas datas agendadas para
a turma online.
Declaro que tomei conhecimento e que concordo,
Albufeira, Setembro 2022
O formando

A gerência/Formador

________________________________________________________
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