TERMOS E CONDIÇÕES DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
VOCÊ APRENDE AGORA
OS ACORDOS LEGAIS ESTABELECIDOS ABAIXO REGEM O USO DOS SERVIÇOS DA
EMPRESA INSTITUTE OF EDUCATION, PROPRIETÁRIA DO CURSO DE INGLÊS ONLINE
VOCEAPRENDEAGORA.COM. PARA CONCORDAR COM ESTES TERMOS, CLIQUE EM
“EU CONCORDO”. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO CLIQUE
EM “EU CONCORDO”, E NÃO USE OS SERVIÇOS.

ACESSO AO CURSO
O curso de inglês do www.voceaprendeagora.com é acessível para qualquer pessoa do
mundo que esteja conectado à Internet e deseja aprender o idioma.
Para ter acesso às aulas o usuário precisa de um endereço de e-mail válido para realizar um
cadastro e criar sua conta que permitirá o acesso à plataforma de ensino 24 horas por dia,
todos os dias da semana.
CADASTRO
O cadastro é feito com dados pessoais do aluno e seu objetivo com o inglês. O cadastro é
concluído com a aceitação destes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
PRIVACIDADE DE INFORMAÇÕES
Todas as informações fornecidas pelos cadastrados na plataforma são estritamente
confidenciais e tratadas como tal de forma a garantir a privacidade dos alunos. Nenhum
dos colaboradores do Você Aprende Agora está autorizado a coletar dados para qualquer
outro fim não relacionado ao atendimento pontual de cada aluno.
CONTEÚDO E DISPONIBILIDADE
O curso de inglês do Você Aprende Agora está estruturado em 11 módulos de estudo a
saber:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Módulo 1 - Iniciante - 30 aulas (1-30);
Módulo 2 - Básico I - 30 aulas (31-60);
Módulo 3 - Básico II - 30 aulas (61-90),
Módulo 4 - Básico III - 30 aulas (91-120);
Módulo 5 - Básico IV - 30 aulas (121-150);
Módulo 6 - Intermediário I - 50 aulas (151-200)
Módulo 7 - Intermediário II - 50 aulas (201-250)

h.
i.
j.
k.

Módulo 8 - Intermediário III - 100 aulas (251-350)
Módulo 9 - Avançado I - 100 aulas (351-450)
Módulo 10 - Avançado II - 100 aulas (451-550)
Módulo 11 - Fluent - Em constante atualização*

* Módulo atualizado periodicamente com novas aulas para que os alunos possam continuar
aprimorando seu inglês, mesmo depois de terem alcançado a fluência.

O Você Aprende Agora também produz conteúdo para desenvolvimento pessoal, viagens
e relacionamento, e reserva-se o direito de alterar opções de conteúdo, reformular, excluir,
alterar ou adicionar informações sem aviso prévio.
GRATUIDADE
O usuário que concordar com este termo está ciente que as vídeo aulas do curso são
gratuitas desde o nível “Iniciante” ao “Fluent”, exceto o “Resumão” ao final de cada
módulo. As aulas têm duração média de 3 minutos e podem ser vistas quantas vezes o
aluno precisar, sem limites de repetição e a qualquer hora do dia em todos os lugares do
mundo. A metodologia do Você Aprende Agora recomenda que o aluno assista cada aula 3
vezes para que as habilidades de escuta, fala, leitura e escrita sejam exercitadas.
O conteúdo desta plataforma não pode ser reproduzido de qualquer forma ou por qualquer
meio. Você concorda em não copiar, modificar, alugar, arrendar, emprestar, vender,
distribuir ou criar obras derivadas e baseadas no curso de inglês do Você Aprende Agora
de qualquer forma sem expressa autorização da empresa.
OPÇÕES VIP
O aluno que precisa aprender mais rápido tem a chance de se tornar VIP. Abaixo as
especificações das assinaturas:


Quero Testar Um Mês – Assinatura de 30 dias: acesso aos exercícios das aulas
assistidas durante 30 dias de forma ilimitada sem acesso ao Resumão.



Let’s Go! - Assinatura Anual: acesso ao curso durante 12 meses, todos os
exercícios disponíveis, certificado ao fim do curso, Resumões de cada módulo,
suporte para dúvidas e uma hora-aula online com o professor Felipe Dib.



Quero Gastar Menos! - Assinatura de Dois Anos: acesso ao curso durante 24
meses, todos os exercícios disponíveis, certificado ao fim do curso, Resumões de
cada módulo, suporte para dúvidas e duas horas-aula online com o professor Felipe
Dib.

VALIDADE DAS ASSINATURAS
As assinaturas: Quero Testar Um Mês tem vigência de 30 dias, Let´s Go! possui 12 meses
de vigência e Quero Gastar Menos! possui 24 meses de vigência.
O aluno que aceitar este termo está ciente e concorda que ao adquirir uma assinatura
precisa pagar todos os meses da mesma forma caso tenha optado pelo parcelamento e terá
o prazo de vigência da respectiva assinatura para concluir o curso. Não haverá tempo
adicional para a finalização do curso sem a cobrança correspondente. As assinaturas
podem ser renovadas mediante a nova contratação do serviço de acordo com o preço
vigente.
O pagamento independe do uso do conteúdo. A dedicação e gestão do tempo do aluno para
estudar não são de responsabilidade do Você Aprende Agora.
RESCISÃO E CANCELAMENTO
Não haverá reembolso de valores pagos ao Você Aprende Agora assim como não haverá
a isenção de parcelas vincendas em caso de desistência. O parcelamento do curso é única e
exclusivamente para possibilitar aos alunos que não tem o valor à vista serem VIP com
pagamento parcelado. O prazo legal para a desistência da compra conforme previsto no
Código do Consumidor no Art 49º é de 7 (sete) dias após a data de aquisição do mesmo
seja qual for a forma.
CERTIFICAÇÃO
O Certificado do Você Aprende Agora expressará seu desempenho na realização de aulas e
exercícios, da mesma maneira que os exames de proficiência fazem. Este documento é
impresso e enviado ao endereço do aluno após a quitação de todas as parcelas. O envio não
tem custo para o aluno, que poderá escolher qualquer endereço do mundo para recebê-lo.

