
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NO QUE SE REFERE AOS TERMOS GERAIS 
 
Bem-vindo! 

 Queremos parabenizar por esta importante decisão e 
etapa em sua vida cristã e ou ministerial. 

-Atestamos que nossa Faculdade Teológica oferece ao usuário 
produtos e itens da maior qualidade e responsabilidade. Veja 

abaixo: 

 Acesso exclusivo as vídeo-aulas; 

 Acesso as avaliações das matérias de seu curso inscrito; 

 Acesso as Matérias em PDF do Curso inscrito; 

 Sigilo absoluto de seus dados cadastrais e de sua senha 

de acesso; 

 Um canal exclusivo, através do site da Faculdade 

FAETESP para a efetivação e andamento de seu curso ou 

cursos desejados; 

 Lembrando que as vídeo-aulas serão liberadas 1 (uma) 

por semana, de cada curso constante na plataforma. 
Assim, estando o usuário em dia com sua assinatura 

mensal, o mesmo poderá desfrutar; 

 O não pagamento da sua assinatura, durante aquele 

período, suas atividades e acesso aos cursos serão 

suspensos. Ao voltar a regularização pendente, o acesso 
voltará NORMALMENTE. Caso não aconteça o acesso, 

recomendamos entrar em contato com nosso suporte no 
e-mail: faculdadefaetesp777@gmail.com solicitando seu 

acesso novamente; 



 Lembramos ainda que o usuário, não satisfeito, 

desconfortado ou por força maior poderá fazer uso de seu 
cancelamento, assim não será mais debitado em seu 

cartão de crédito a devida mensalidade de sua 
assinatura. O usuário deverá enviar mensagem ao e-mail: 

faculdadefaetesp777@gmail.com solicitando o 
cancelamento de sua assinatura. 

 

TEMOS DE USO – EU ACEITO! 
 

Ao acessar e navegar livremente pelos cursos pela 
FAETESP oferecidos e liberados ao usuário, este estará 

aceitando e dando ciência de nossos Temos e Condições de 
Uso, bem como de nossa Política de Privacidade. 

 Reserva-se ao Direito da Faculdade Faetesp alterar, 
visando melhoria dos serviços aos seus assinantes, esse 

Termo e Condições de Uso, bem como sua Política de 
Privacidade, sempre que achar necessário, e em qualquer 

data, dando assim, ciência aos assinantes das eventuais 
mudanças.  

-Caso não venha a concordar, não deverá usar o serviço 
prestados pela FAETESP. Para tanto, não deverá ACEITAR. 

 

DA PRIVACIDADE 
 

Toda e qualquer informação pessoal de nossos usuários 
são sigilosas e confidenciais, guardadas em nosso banco de 

dados, como bem ressalta em nossa Política de Privacidade. 

 

CONCORDO EM RECEBER COMUNICAÇÃO DA 
ACADEMIA 
 

Ao fazer uso ao acesso dos cursos da FAETESP, o usuário 
concorda em receber nossos comunicados: 

 Através do e-mail informado a FAETESP, pela sua 

Inscrição; 

 Através de seu Facebook; 

 Através de SMS; 

 Através de Whatsaap; ou 



 Outros meios a disposição do usuário. 

 
Esses comunicados revelam a parceria entre o usuário e a 

FAETESP durante a efetivação da assinatura. Assim sendo, 
fortalecemos o laço de estreita comunhão e relacionamento, 

no que nós louvamos e bendizemos ao nosso Criador e seu 
Eterno Cristo – o nosso Jesus! 

 

NOTAS DA SUA ASSINATURA MENSAL 
 

Agora atente bem sobre a assinatura mensal para o acesso de 
seus cursos na Faculdade FAETESP. Veja esses itens: 

 A assinatura será de ordem contínua, ou seja, será 

debitado no cartão de crédito do usuário mensalmente a 
quantia divulgada e acertada até ao momento do término 

da conclusão do ou dos cursos pretendidos pelo usuário 
ou ao momento que ele, espontaneamente resolver 

cancelar; 

 O usuário deverá informar a data em que será debitado 

em seu cartão de crédito sua assinatura mensal.  

 Sem comunicação de desistência, Estando em vigência a 
assinatura, a cobrança será realizada atomaticamente 

pelo reconhecimento do devido valor a disposição em seu 
cartão de crédito; 

 Lembrando que o valor da assinatura mensal poderá 

sofrer mudança, quer para menos, quer para mais do 
valor acertado com o usuário. Havendo isso, o usuário 

será alertado por e-mail ou outro meio de contato, com 
antecedência de 30 dias; 

 Ao ingressar na Faculdade FAETESP, o aluno concorda e 

autoriza a FAETESP cobrar de acordo com a forma de 
pagamento o valor equivalente a sua assinatura; 

 Assim, a FAETESP continuará a cobrar o valor mensal da 
assinatura normalmente, até o mesmo desejar cancelar. 

Lembrando que o cartão poderá ser trocado, desde que 

haja comunicação com a FAETESP por e-mail: 
faculdadefaetesp777@gmail.com 

 

 



NOTAS DO CANCELAMENTO DA ASSINATURA 
 
-Atente para essas notas: 

 O usuário poderá cancelar sua assinatura sempre que 

quiser, sem plano ou contrato de fidelidade. Você tem 
essa liberdade!; 

 Sobre os valores anteriormente cobrados, a FAETESP não 

reembolsa valores por períodos de assinatura utilizados. 
Apenas responsabilizamos por períodos que, após seu 

cancelamento por escrito venham ainda a debitar; 

 Caso você venha a cancelar sua assinatura, sua conta 

será automaticamente fechada e os cursos que você 
estava fazendo perderá sua validade; 

 Caso queira, poderá reiniciar sua assinatura, quando 

quiser. Quanto ao curso ou aos cursos que efetivamente 
estava fazendo na assinatura anterior a FAETESP vai 

avaliar se vai ou não considerar, para isso, o usuário 
deverá enviar um e-mail para a FAETESP, notificando e 

explicando o motivo pelos quais você cancelou e assim 
quer voltar e, expressar seu desejo de continuar partindo 

de onde parou, seu curso ou seus cursos. Enviar e-mail 
para: faculdadefaetesp777@gmail.com; 

 Lembrando que não havendo saldo para a devida 

cobrança da assinatura do usuário, o acesso será 
devidamente suspenso. 

 

NOTAS AO USUÁRIO 
 

-Assinando esse Termo você concorda: 

 Jamais baixar; 

 Reproduzir; 

 Distribuir; 

 Modificar; 

 Publicar ou 

 Colocar a venda qualquer instrumento, quer seja vídeos, 
matérias em PDF ou outro, que seja pertencente 

exclusivamente a Faculdade FAETESP. Toda e qualquer 
reprodução, sem a devida permissão ou autorização é 

crime! E o assinante deverá assumir sob as formas e rigor 



da Lei. Todos os nossos materiais oferecidos aos usuários 
são de ordem e possessão da Faculdade FAETESP; 

 Reserva-se ao direito da FAETESP suspender sem aviso 

prévio a assinatura do usuário, caso haja suspeita desses 
crimes acima descritos; 

 Para uso da efetivação dos cursos da FAETESP, você 
deverá ter posse de um computador, tablete ou celular e 

uma conexão com Internet, onde os serviços são 

disponibilizados. Não enviamos materiais pelos correios. 
Tudo é feito via online. 

 

SOBRE A SENHA DO USUÁRIO 
 

-Atente bem para o seguinte: 
 

 Ao acessar fazer sua Inscrição à FAETESP, você criará 
uma Senha. Com ela você terá acesso a plataforma, onde 

poderá fazer seu curso ou seus cursos; 

 A Senha é de ordem pessoal, particular e intransferível. 
Somente você poderá ter acesso; 

 Todo controle em sua conta é exercido por meio de sua 

Senha, portanto, para manter controle exclusivo sobre a 
conta, você não deverá revelar sua senha a ninguém,  sob 

pena de suspensão dos serviços. 

 Caso venha perceber que alguém entrou em sua 

plataforma, comunique imediatamente a FAETESP; 

 Caso venha perder ou esquecer sua Senha, o sistema 
informará meios de recuperá-la. 

 

DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
-Atente bem! 

 Toda a gama de seus cursos e demais, fornecidos pelo 
Website, é protegido por direitos autorais, informações 

adicionais e tratados legais, de âmbito intelectual. 
 

DIREITOS RESERVADOS A: 
Academia de Obreiros & Faculdade Teológica Faetesp 


