Termos e Condições do curso de Iniciação à Robótica
O Curso Iniciação à Robótica da Wood Robótics, é composto por 12 módulos
online em formato de vídeos aulas teóricas e práticas, com exercícios e material
em pdf para download na plataforma virtual. Além do material online, o curso
prevê material de apoio para as aulas práticas e um Kit para a montagem do
Robô, que são enviados mediante a confirmação do pagamento.
Plataforma: https://ecvirtual.com.br/laroboticaeducacional.
Login e Senha:
Assim que a compra é efetivada e o pagamento confirmado pela operadora do
cartão de crédito, é enviado por e-mail um login e uma senha para o acesso a
plataforma. Em posse de login e senha, o aluno poderá assistir às aulas teóricas
em nossa plataforma a partir do dia 08/06/2020 ás 12h, mesmo não tendo ainda
recebido o material de apoio e o kit do robô.
Período de pré-lançamento:
O aluno que comprar o curso no período de 27 de maio até 07 de junho
de 2020 pagará pelo curso R$ 347,00. E terá login e senha liberado
para acesso as aulas na plataforma a partir do dia 08/06/2020.
Após este período o curso volta ao seu preço normal de R$ 405,00.
Tempo de acesso a plataforma
O curso de Iniciação à Robótica ficará disponível para o acesso do aluno por 06
(seis) meses.
Observação: estima-se que o aluno consiga concluir
aproximadamente 12 horas, dependendo de suas habilidades.
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Material de apoio:
•
•
•
•
•
•
•
•

01 caderno impresso para anotações em geral;
01 óculos de proteção individual;
01 par de luvas;
01 base em mdf para sobrepor à mesa com local para as ferramentas;
01 chave de boca de metal;
01 chave de fenda de metal com cabo em plástico;
01 conjunto de peças / kit para a montagem do robô;
O kit é composto em peças de mdf que compõem a estrutura e
personalização do robô; elementos de fixação: parafusos, porcas e arruelas;
componentes eletrônicos: cabos/fios, pilhas, leds, resistores, interruptor e
motor.

•

Também integra o kit alguns componentes extras em mdf e elementos de
fixação enviados para substituição em caso de perda dos mesmos durante
a montagem do robô.

O material de apoio para as aulas práticas é preparado e encaminhado ao
endereço cadastrado após 10 dias úteis da confirmação do pagamento.
O valor do frete, do material de apoio, já está incluído no valor total do curso.
Direitos do Consumidor:
O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 49 prevê que o comprador
tem um prazo de até 7(sete) dias para desistência da compra efetuada, com
direito a devolução integral do valor pago.
Caso o comprador, já tenha recebido o material de apoio e decida pela
desistência do curso, o custo do frete da devolução do material será por conta
do comprador. E deverá também arcar com os custos de reposição dos materiais
caso estes tenham sido de alguma forma alterados ou danificados.
Caso o comprador tenha recebido o material danificado em razão dos correios,
este deve nos enviar o material de volta para troca sem custos de devolução e
reenvio.

