CURSO O SENTIDO BIOLÓGICO DAS DOENÇAS
VALORES DO CURSO
O valor do curso é de R$ 3150, incluindo Apostila, Certificado e os breaks dos dias de curso.
Um pagamento de R$150 deverá ser feito no ato da matricula para confirmar a vaga e o
restante po
der á́
ser parcelado, sendo que o total deverá estar pago até o primeiro dia do
curso.
O Certificado do curso só será entregue após a compensação/depósito do valor total do curso.
Para quem já fez esse mesmo curso com o Dr. Alan Borges e deseja reciclar, o valor do curso é
de R$1500. Existem limites de vagas para reciclantes. Traga a sua apostila. Uma nova apostila
será dada, somente se houve alterações na edição da mesma. Para a reciclagem não há outros
descontos.
Em caso de cancelamento após a confirmação da matricula e 30 dias antes do curso, será
cobrado uma taxa de 20% de custos administrativos e o restante dos valores pagos será
devolvido. Em caso de cancelamento a partir desse período será cobrado o valor de R$ 200 de
custos administrativos e o restante do valor poderá ser usado em futuros cursos, porém não
será devolvido. Em caso de não comparecimento, sem aviso, será cobrado uma taxa de R$300
de custos administrativos e o valor restante não será devolvido, porém poderá ser usado em
futuros cursos.
Caso o curso não tenha o número suficiente de participantes, ele poderá ser cancelado pelos
organizadores. Neste caso, os valores pagos serão devolvidos na íntegra.
Só providenciar a compra de passagens, translado e hospedagem, após a confirmação oficial
do curso.
Não é de responsabilidade do Dr. Alan Borges cursos, o ressarcimento de qualquer ônus
(exemplo: compra de bilhete aéreo ou qualquer tipo de despesas de deslocamento, hotéis e
semelhantes), feito pelo aluno, decorrente dos itens anteriores.
É expressamente proibido qualquer tipo de filmagem, gravação de áudio e foto durante o
curso.
É expressamente proibido e cabível a pena judicial, a reprodução parcial ou total do material e
conteúdo teórico-prático dos seminários.
Nenhuma parte da apostila poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio
sem permissão por escrito do autor.
Em caso de ausência durante o curso, o participante poderá ser impedido de continuar no
curso vigente e/ou precisará repetir o mesmo curso na íntegra em data posterior. O
participante também não receberá o certificado de participação até completar os requisitos
estabelecidos.
Li e concordo com as especificações acima.

OPÇÕES DE PAGAMENTO
Deposito bancário – fazer um deposito e mandar o comprovante por e-mail, com o nome do
participante e o nome do curso especificado claramente no documento. Sendo o comprovante
do pagamento inicial, por favor, enviar o comprovante junto com o formulário de matricula
preenchido. Conta: Banco do Brasil (001): Ag. 2504-6 c/c 19635-5 em nome de Alan Carlos de
Morais Borges – CPF 046.983.709-81. Não será́ aceito como comprovante, o envio de aviso de
transferência por e-mail, oferecido por alguns bancos. É necessário o envio do comprovante da
transação, escaneado por e-mail.
www.dralanborges.com.br

