Informações sobre a compra e venda de cursos
Oferta de curso:
• Preparatório Supletivo - Ensino Médio
Dados da Empresa:
Nome: Supletivo Conexão - Centro Educacional AEC (código SISTEC - 640) e CEAARQ - CENTRO
EDUCACIONAL AVANÇADO.
Endereço Comercial: Rua Conêgo Braveza, 800P, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, Ceará, CEP
60.822-131
Associação Educacional Cearense - AEC CNPJ: 07.039.016/0001-57
Políticas de Entrega, Troca, Devolução e Reembolso
Política de Compra, Venda e Entrega: A compra do curso permitirá o acesso às aulas, conforme prazo,
período e conteúdo curricular, conforme o período escolhido para realização da prova final. Utilizamos
um único sistema de entrega, o sistema educacional, pois trata-se de venda de curso supletivo, que
ocorrerá num período mínimo de 6 (seis) meses (caso você tenha apenas concluído o primeiro e segundo
ano do ensino médio). Você poderá tirar suas dúvidas através do link de videoconferência, agendado
através do WhatsApp (85) 987686905. Ao se matricular no formulário on-line e realizar o pagamento, o
aluno(a) terá acesso ao sistema de aulas on line, portanto terá que ter seu próprio acesso de internet. A
entrega de material didático será on line e deverá ocorrer até 48 h após a matrícula no curso.
Considera-se comprador(a) financeiro e acadêmico o próprio aluno que fará o curso, matriculado em
formulário educacional no site www.supletivoconexao.com. Acesse no site como funciona o curso,
desde a inscrição, matrícula até a realização da sua prova final no CEAARQ - CENTRO
EDUCACIONAL AVANÇADO, que fará o curso de 6 meses para sua conclusão. O certificado somente
será emitido após a quitação total financeira do curso e realização da prova junto ao sistema CEARQ.
A responsabilidade financeira é do aluno(a) matriculado(a) neste formulário no site supletivoconexao.
O aluno(a) após matriculado, receberá o comunicado, através de e-mail ou WhatsApp, até 48 horas
úteis e em horário comercial (de 9 as 15 horas), após o pagamento, informando os procedimentos sobre
o curso (devendo ler os procedimentos de como funciona através do site, portanto, confiram o
preenchimento do e-mail, do whatsApp com DDD, informação funcional para que não ocorra
dificuldades de acesso ao curso. Recomendamos que entre em contato conosco através do WhatsApp
(85) 987686905 para ser auxiliado nas suas dúvidas.
Política de Troca, Devolução e Reembolso: Após o início do curso (previsto de acordo com o dia da
matrícula de cada aluno(a) e devido pagamento de R$ 1.200,00 (preço a vista que poderá parcelar até 6
vezes), o aluno terá que se informar procurando o supletivo conexão através de e-mail ou whatsApp (85)
987686905.Não haverá, exceção, de reembolso ou devolução de valores pagos, de natureza que for
quando o aluno se registrar e pagar o curso e após data de início do curso (que ocorrerá 48 h após
matrícula). Não serão devolvidos valores de pessoas que não preencherem os dados do formulário
corretamente. A devolução ou reembolso de financeiro somente poderá ser solicitada até 48 horas antes
da data de liberação do curso pela secretaria, não podendo haver devolução ou reembolso após esse
prazo.
Fortaleza, 24 de junho de 2021.

