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ALUNO: portador dos dados informados no momento do cadastro e arquivados 

em nosso banco de dados, identificado por Login e Senha. 

 

BBI OF CHICAGO: BBI OF CHICAGO, inscrito no CNPJ sob nº 

25.179.481/0001-75, estabelecido na Av. N. S. de Copacabana, 1059, 

Copacabana - Rio de Janeiro, RJ 

 

Estes Termos e Condições Gerais dizem respeito às partes citadas acima e 

aplicam-se ao curso de Pós-Graduação oferecido pela AVM e Universidade 

Candido Mendes em parceria com BBI OF CHICAGO. 

 

O ALUNO declara estar ciente e concordar com as normas e procedimentos do 

BBI OF CHICAGO apresentadas abaixo: 

 

1. Não há taxa de matrícula, o pagamento da primeira mensalidade 

caracteriza a matrícula do ALUNO; 

2. O investimento no curso é pago em 24 mensalidades com mesmo valor do 

pagamento da primeira mensalidade para acesso a todo o curso. O 

ALUNO poderá continuar acessando o conteúdo depois de finalizar o 

curso se optar por continuar pagando as mensalidades ou cancelar sem 

nenhum custo; 

3. O valor da mensalidade é informado no ato da inscrição através da 

plataforma de pagamento PagSeguro;  

4. A mensalidade pode ser ajustada a qualquer momento pelo IPCA;  

5. O atraso no pagamento de uma ou mais mensalidades acarretará na 

suspensão temporária do ALUNO na plataforma de ensino do BBI OF 

CHICAGO até que os pagamentos em atraso sejam efetuados;  

6. O tempo de duração do curso é 18 meses; 

7. Para definitiva oficialização e efetivação desta inscrição, o ALUNO deve 

atender a todas as exigências de entrega de documentos oficiais 

estabelecidos; 
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8. Para realizar o curso de Pós-Graduação em parceria do BBI OF CHICAGO 

com a AVM e Universidade Candido Mendes, o ALUNO deve comprovar 

sua Graduação em curso reconhecido pelo MEC; 

9. O curso contratado dispõe de material didático em formato eletrônico 

disponibilizado ao ALUNO, o qual poderá ser acessado através do 

endereço eletrônico www.cbialunos.com sempre que o ALUNO estiver 

adimplente; 

10. Não estão contemplados no objeto do presente contrato o fornecimento de 

livros didáticos, apostilas, fotocópias e outros materiais;  

11. Não é permitida a mudança de curso. Caso o curso não atenda a 

expectativa do ALUNO, este deverá cancelá-lo e, se desejar, solicitar uma 

nova inscrição em um novo curso; 

12. No caso de o ALUNO requerer a desistência do curso, mediante 

notificação via e-mail a BBI OF CHICAGO, serão observados os seguintes 

procedimentos: 

a. Se requerida desistência pelo ALUNO CONTRATANTE em até 

7 (sete) dias após a contratação, as mensalidades já pagas 

serão devolvidas no importe de 100% (cem por cento); 

b. No caso de desistência do ALUNO CONTRATANTE, após o 

prazo de 7 (sete) dias contados da contratação, serão 

restituídos os valores eventualmente já pagos, porém com 

retenção de 30% (trinta por cento) à título de multa, para o 

custeio de despesas administrativas; 

c. Não haverá devolução de nenhum valor já pago pelo ALUNO, e 

nem das parcelas vincendas, caso haja a desistência a partir de 

5 (cinco) dias antes do início do curso ou caso as aulas já 

tenham se iniciado. O ALUNO poderá transferir esse crédito a 

outra pessoa ou utilizá-lo em outro curso no prazo de 6 (seis) 

meses; 

d. Para casos de pagamento via depósito, boleto, e/ou 

transferências, os prazos de devolução respeitam o limite de até 

30 (trinta) dias, e haverá descontos de taxas bancárias; 
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13. O abandono do Curso por parte do ALUNO, sem requerimento formal de 

desistência ou cancelamento de matrícula, realizado junto à BBI OF 

CHICAGO, ocasionará a cobrança dos valores totais do curso; 

14. A apresentação do projeto final só poderá ser realizada após o 18º mês do 

curso se o aluno estiver adimplente; 

15. O ALUNO terá direito a 1 Certificado Nacional válido de acordo com a 

legislação do MEC como curso de pós-graduação com 360 horas de 

conteúdo e 1 Certificado Digital Internacional de curso livre com 360h; 

16. O Certificado Nacional válido de acordo com a legislação do MEC como 

curso de pós-graduação com 360 horas de conteúdo do curso será emitido 

pela AVM em parceria com a Universidade Candido Mendes e somente 

será entregue ao ALUNO concluinte, num prazo de até 60 dias úteis, após 

a aprovação nas disciplinas e aprovação no projeto final, sendo 

imprescindível o cumprimento total das responsabilidades administrativas 

e financeiras programadas; 

17. O certificado Internacional será emitido em formato digital pelo BBI OF 

CHICAGO num prazo de até 60 dias úteis e válido como curso livre, após 

a aprovação nas disciplinas e aprovação no projeto final, sendo 

imprescindível o cumprimento total das responsabilidades administrativas 

e financeiras programadas; 

18. Poderão incidir taxas de entrega e impressão sobre o envio dos 

certificados; 

19. O BBI OF CHICAGO reserva-se o direito de adaptar, mudar ou inserir 

normas, disciplinas, conteúdos, indicações bibliográficas e/ou critérios nos 

cursos, visando à melhoria da qualidade do projeto didático-pedagógico na 

modalidade de ensino à distância a qualquer momento que julgue 

necessário e oportuno respeitando a legislação vigente; 

20. O ALUNO poderá manter contatos através de e-mails e telefonemas, além 

do site do BBI OF CHICAGO, para esclarecimentos gerais; 

21. O BBI OF CHICAGO encontra-se localizado no Rio de Janeiro onde é 

estabelecido este contrato de serviço. 


