
 

     REGULAMENTO PARA EVENTOS E CURSOS SAGGEZZA 
Válido para todos os eventos e cursos a partir de março de 2020. 

 

1. PAGAMENTO 

Para todos os eventos e cursos pagos, a inscrição só terá validade após o pagamento do 
boleto bancário, cartão de crédito ou pagamento em conta SAGGEZZA/CNPJ, com pelo 
menos 2 (dois) dias da data de realização. 

 

2. CANCELAMENTO* 

✓ Eventos presenciais e com transmissão ao vivo pagos: Cancelamentos 
solicitados com até 7 (sete) dias do ato da inscrição, serão reembolsados na sua 

totalidade, conforme art. 49 CDC. Após esse prazo seguiremos o Regulamento 

Saggezza. 
 

A) Por iniciativa do participante 

 

O participante poderá solicitar a impossibilidade de comparecimento no evento 
ou curso na forma presencial ou com transmissão ao vivo, pelo e-mail 

contato@saggezzacorporate.com.br informando o motivo da desistência até 2 (dois) dias 
antes de cada evento ou curso . 

 

✓ O valor pago ficará como crédito para um próximo Curso na Saggezza pelo 

período de 6 (seis) meses com o mesmo valor e tema ou ainda outro que seja 
equivalente (analisaremos a possibilidade). Vale ressaltar que não poderá ser 

utilizado para cursos novos em que o valor seja a maior do que foi pago.  

✓ No caso dos Eventos, as pessoas ficam com crédito, sendo que não poderão 

ultrapassar o período de 1 (um ) mês para participar de outro evento. O valor 

não poderá utilizar como desconto para outro Curso, consultoria ou Mentoring.  
 

A1) Substituição 

O participante inscrito poderá ser substituído, desde que o pedido seja feito até 2 (dois) 
dias antes da realização do evento, o mesmo deverá enviar a sua solicitação para 

contato@saggezzacorporate.com.br informando os dados do participante substituto 
(nome completo e  e-mail) e o novo participante deverá realizar a inscrição. 

 

IMPORTANTE: Não serão aceitas substituições recebidas com menos de dois dias úteis 
de antecedência. Nestes casos a ausência será considerada “no show” e os valores pagos 

não serão reembolsados. Ressaltamos também que NÃO poderá transferir o link de 
acesso da plataforma para outra pessoa sem o consentimento dos responsáveis da 

Saggezza.  
 

B) Por iniciativa da SAGGEZZA 

O evento ou Curso poderá ser cancelado ou adiado com até 2 (dois) dias de antecedência 
da data prevista para sua realização. Nestes casos, haverá a devolução de 100% do valor 
pago através de depósito bancário na conta corrente indicada ou remanejamento para 
outra turma que seja do interesse do inscrito. 
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A SAGGEZZA não se responsabilizará por qualquer valor extra eventualmente 

dispendido a título de deslocamento e/ou hospedagem em virtude do cancelamento ou 
adiamento do evento. 

 

C) Forma de confirmação dos eventos e cursos SAGGEZZA  

No Ato da inscrição é necessário que sejam enviadas as informações diretas de 

comunicação dos inscritos (e-mail e celular) pois essa é forma que a SAGGEZZA 
trabalha com a confirmação de links de acesso a plataforma, material didático de 
apoio ao aluno e instruções.  

 

D)Caso a pessoa se negue a fornecê-los, ficaremos isentos de toda e qualquer     

responsabilidade quanto ao acesso e a participação. Não entraremos em contato 
de outra forma que não seja essa explícita no regulamento. Não nos 

responsabilizamos, quando fazemos contato via whatsapp e seu celular esteja fora 
de área ou sem sinal , tal situação poderá interferir no acesso à sala de aula via 
Microsoft Teams. 

     Qualquer ajuste (reenviar o link e instruções) e ajuda, poderá ser em até 2 horas 

antes do evento ou Curso, por esse motivo que instruimos que os inscritos não 
deixem para última hora para fazer teste e que certifiquem que  estejam com uma 

boa internet.   

1. Não devolveremos o dinheiro da inscrição, até mesmo porque sempre ficamos 

à disposição do inscrito e cumprimos com a nossa parte. 

2. Não disponibilizaremos gravações e nem  material de apresentação dos nossos 

Cursos e Eventos . 

3. Todo o nosso processo de atendimento obedecerá ao horario comercial das 9h às 

18h de 2ª a 6 ª feira pelo e-mail: contato@saggezzacorporate.com.br e whatsapp 

(a equipe Saggezza não atende telefone) (11 ) 99882-2237. 

4. Para recebimento do certificado de participação será necessário que preencha e 

assine a declaração que é enviada para todos os inscritos. O prazo final de 

recebimento é de até 7(sete) dias da realização de evento ou curso.  

5. O material de apoio ao aluno (para cursos) e link (cursos e eventos) serão enviados 

em até 2(dois) dias antes da realização dos mesmos. 

6. Inscrições de última hora obedecerão o REGULAMENTO SAGGEZZA em todas as 

hipóteses mencionadas pelo mesmo.  
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