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TERMO DE USO CONDIÇÕES GERAIS1 - O Usuário assume total e exclusiva responsabilidade pelo fornecimento e atualização de seus dados cadastrais, tendo plena consciência de que tais informações são um elemento integral para a prestação do serviço de curso online da Unidade Virtual
MOSTRAL DEGRAU.2 - Com a compra de um curso preparatório para as competições online da Unidade Virtual da ETAPA CULTURAL, o usuário terá acesso a ela pelo período de duração especificado na descrição do produto. Não haverá envio de material por qualquer meio ao usuário, nem será
possível carregar o vídeo para o computador do usuário; todo uso será feito através da página da Unidade Virtual de PASSO CULTURAL na Internet.3 - As compras serão feitas somente através da página da Divisão Virtual de ETAPA CULTURAL na Internet e através do pagador eletrônico, com
opções de boleto bancário (somente em dinheiro) ou parcelas de 12 vezes (somente para cartões de crédito), dependendo do produto, em cartões de crédito disponíveis no fechamento da compra. As compras no boleto bancário têm um prazo máximo de 5 dias úteis para pagar, caso contrário a
compra será cancelada e precisará fazer uma nova compra e gerar um novo boleto bancário.4 - A liberação do acesso estará condicionada à aprovação do administrador em caso de pagamentos com cartão de crédito. Em caso de pagamento por emissão de boleto bancário estará condicionado à
confirmação do banco, o que geralmente ocorre no próximo dia útil, embora em casos excepcionais esse período possa ser prorrogado.5 - Nosso nível estimado de serviço é de 99,5% do tempo, porém, está acordado que a Unidade Virtual da ETAPA CULTURAL estará isenta de qualquer
responsabilidade por eventuais perdas decorrentes de não apreensão. Nos casos em que a disponibilidade do site é suspensa por mais de 04 (quatro) horas contínuas, o usuário é assegurado de um acréscimo equivalente ao período de interrupção após o término da assinatura do contrato.5.1 - A
unidade virtual do CRO CULTURAL não é responsável por interrupções de conexão do usuário ou hardware inadequado que não atende aos requisitos mínimos estabelecidos aqui no Pc Computador (processador mínimo recomendado : Pentium e 32 MB de memória), Macintosh ou Unix Workstation.
Navegadores: Internet Explorer 7.x (ou superior), Firefox 3.x (ou superior), Safari 5 (ou superior), Opera 9 (ou superior), Chrome (ou superior). A configuração do cookie deve ser ativada. Recomendamos banda larga, adsl, cabo, etc. você pode experimentar lentidão ou incapacidade de acessar por uma
conexão dial-up da Internet. 6 - Uma vez que você se torne um usuário, você terá um prazo de 07 (sete) dias seguidos após o acesso ao acesso para recusar o serviço e receber de volta o valor pago, interrompendo imediatamente o uso, percebendo que o reembolso no cartão de crédito está sujeito à
burocracia administrativa, e pagamentos o banco será reembolsado por meio de depósito na conta bancária, que será indicado pelo cliente.6.1- Se o saque ocorrer após o término da multa estabelecida no nº 6, a aplicação de multa de 30% do valor pago será acordada, sem prejuízo do devido
pagamento, pro rata, pelo período de efetiva utilização do serviço.7 - O Contratante poderá comparecer às aulas de forma irrestida e na ordem em que desejar durante o período especificado na descrição do produto.7.1 - Em caso de compra de um de nossos cursos completos antes do aviso de partida
e após a partida altera o conteúdo do produto já adquirido, todas as alterações serão automáticas e gratuitas para cursos ativos e não terminam. Não importa se há muitas mudanças e se há um grande aumento na carga de trabalho. A etapa cultural virtual compromete-se a disponibilizá-los
gratuitamente. Mas é importante que o curso esteja ativo.7.2 - Em caso de publicação da notificação do curso adquirido Unidade de etapa cultural virtual compromete-se a entregar 70% do conteúdo do curso ou módulo, selecionados no prazo de 1 (um) mês antes da corrida e 100% (cem por cento) de
todo o conteúdo do software dentro de 2 dias antes do teste;*7.3 - Em caso de publicação da notificação do curso adquirido e da unidade virtual DEGRAU CULTURAL disponibilizada 100% (um por cento) do curso ou módulo selecionado de acordo com o relatório mais recente, não haverá prorrogação
do período de revisão do produto. 7.4 - Caso a publicação do edital do curso adquirido e da unidade virtual DEGRAU NÃO tenham disponibilizado 100% (cem por cento) do curso ou módulo, selecionado de acordo com o último edital, o usuário pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC) para obter uma extensão do período de revisão do produto.8 - A prestação do login e/ou senha do assinante a terceiros, qualquer cabeçalho ou unidade e quaisquer meios testados pela conexão simultânea de dois ou mais usuários estarão sujeitos ao infrator bloqueando seu acesso, sem
prejuízo da responsabilidade civil decorrente deste ato.9 - A Divisão Virtual de práticas de etapas culturais e regras diferenciadas de unidades físicas, o cliente deve utilizar os canais de contato apropriados para cada serviço solicitado.9.1- O usuário que recebe o cupom de desconto pode usá-lo para
tantos cursos quanto a solicitação enquanto estiver dentro da data de validade proposta. Cupom de desconto se aplica apenas aos cursos do Bloco Virtual.9.2- Os alunos, matriculados nas subdivisões físicas da Etapa Cultural, não têm direito ao acesso gratuito às aulas de cursos online do Bloco
Virtual, e as compras no Bloco Virtual são específicas para os cursos online do ambiente de aula do site, não válidos para cursos em unidades físicas.10 - Para casos de dúvidas ou sugestões quanto a quaisquer termos deste contrato, a divisão virtual de cursos culturais fornece usuários do serviço
através da seção Contato e telefone da central de atendimento: *(21) 2042 -1699*, adequado para esclarecer seu período de conformidade. Sinceramente, *Bloco virtual - Etapa Cultural*11 - Os cursos podem ser cancelados no prazo de *até 7 dias* após o acesso ao curso, interrompendo
imediatamente seu uso. Para continuar o cancelamento, o usuário deve entrar em contato com nossa equipe de atendimento por e-mail: [Email protected] Nossa língua portuguesa é um sistema de diferentes formas e valores e seu interlacing. Por essa razão, é sistematizado em três modos de análise
dos elementos que o fazem: • Morfologia: faz parte da linguagem que estuda morfo, ou seja, tudo o que nos diz sobre gênero e o número de substantivos; tempo, modo, número e pessoa de verbo e classe gramática. • Sintaxe: Isso faz parte da linguagem que estuda como o orador transmite
informações, como ele organiza e associa palavras em oração. • Semântica: Esta é a parte da linguagem que estuda o significado das palavras, os significados que elas podem tomar de acordo com o contexto. Mas que língua? A linguagem, em primeiro lugar, nos leva ao órgão do corpo usado na
comunicação, e é a partir daí que começamos a perceber que a língua escrita hoje era, uma vez, apenas falada. A partir desse princípio da fala, definimos a linguagem como um conjunto de letras que formam palavras com significados diferentes. E a relação entre essas palavras e seus significados
chamamos de sistema. Portanto, a linguagem é um sistema, ou seja, um conjunto de elementos que se relacionam uns com os outros e formam significado. Nossa língua ganha um adjetivo português porque veio de Portugal, o colonizador do Brasil. No entanto, os portugueses de Portugal não
permaneceram em sua colônia de forma limpa e simples, mas receberam uma conotação abrasiljrada e, portanto, estamos falando dos portugueses do Brasil. No entanto, os portugueses colonizaram não só o Brasil e fala português, mas também outros países: a ilha da Madeira, o arquipélago dos
Açores, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Princepipe. Como vimos, a linguagem é principalmente um código social, um acordo de letras que nas combinações uns dos outros fazem sentido para um determinado grupo social. No entanto, há uma convenção linguística que
permanece na comunidade para que as comunicações possam existir entre os falantes. No entanto, isso não significa que cada pessoa escreva e fale da mesma maneira, já que cada um tem sua própria peculiaridade e propósito ao se comunicar. Ainda há uma distinção entre normas culturais e
coloquiais: a primeira é estabelecida obediência às normas e regras de comunicação, e a segunda nos leva à linguagem mais próxima. Portanto, há um estudo da gramática portuguesa, que consiste no estudo da correspondência entre o que é dito ou escrito, e as normas ou leis vigentes para o uso da
comunicação de forma cultural e polida. Não pare. Há mais depois da publicidade ;) Sabrina Vilarinho terminou a letra de Cartas
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