
Termos e Condições 
 
Olá, agradecemos o seu interesse pelo Curso Ensinando Atenção Plena da 
capacitação em Mindfulness para Ambiente Educacional da MindKids em formato EAD 
– Ensino à Distância e lhe damos as boas vindas. 

 

Antes de começar, é muito importante que leia estes Termos e Condições, pois eles 
reforçam de forma clara e objetiva a política de contratação do seu Curso. Assim 
sendo, vamos lá. 

 
O Curso Ensinando Atenção Plena da capacitação em Mindfulness para Ambiente 
Educacional da MindKids possui 12 (doze) semanas de conteúdo, cobrindo 3 (três) 
temas: Introdução a Mindfulness, Fortalecendo Foco & Atenção e Cultivando a 
Presença Plena. Os temas seguem  uma ordem cronológica para melhor entendimento 
do conteúdo pelo participante.  

 
Cada um dos 3 temas do Curso Ensinando Atenção Plena foi estruturado para ser 
realizado em 4 (quatro) semanas, o que totaliza 12 (doze) semanas de curso. Caso 
o participante não consiga concluir o módulo nesse prazo, recomendamos que o faça 
nas próximas 4 (quatro) semanas, período o qual o participante ainda contará com o 
acompanhamento do professor orientador da turma. Depois dessas 16 semanas, não 
há acompanhamento. No entanto, o participante seguirá com acesso ao curso e 
poderá conclui-lo a qualquer momento até o prazo máximo de 12 (doze meses) a 
contar da data de início do curso.  

 
O conteúdo da semana é liberado sempre às quintas-feiras e o participante terá até a 
próxima quarta-feira para concluir este conteúdo. Para ter acesso ao conteúdo da 
semana seguinte, é pré-requisito que tenha finalizado todo material da semana 
anterior, incluindo vídeos, leituras, exercícios de reflexão e perguntas do fórum e 
comentar respostas dos colegas. É recomendado que os participantes não deixem o 
conteúdo de uma semana para outra se acumular. 

 
Programe-se para dedicar ao Curso o tempo total estimado em uma hora e meia 
(1h30) por semana, que pode ser cumprido de uma vez, ou fracionado, como melhor 
lhe convier. Adicione também uns 10 ou 15 minutos por dia para as práticas de 
meditação. 

 
Note que, o prazo máximo para a realização do curso é de 12 meses, findo este prazo, 
o acesso do participante será cancelado, o conteúdo não mais estará disponível para 
seu acesso, não receberá  qualquer certificado e perderá o valor investido no Curso.  

 
Ao realizar a sua inscrição, com o preenchimento das suas informações, o participante 
declara automaticamente conhecer, aceitar e cumprir todas as condições constantes 
nestes Termos e Condições e nos materiais do Curso. 

 

O Curso poderá ser pago em parcela única ou na quantidade de parcelas ofertadas ao 
participante na realização de sua inscrição. 

 

Além disso, o participante poderá optar pela forma de pagamento que melhor lhe 
aprouver dentre as opções oferecidas no site – cartão de crédito, boleto bancário etc. 



O aluno somente será considerado como efetivamente matriculado quando da 
confirmação da aprovação do seu pagamento pelo sistema, caso pago via cartão  de 
crédito ou, quando confirmado o pagamento da primeira parcela, via boleto bancário 
ou cartão de débito. A regularidade do pagamento permitirá que o participante 
continue acessando o Curso. Assim, é muito importante que mantenha seus 
pagamentos em dia para que não perca o seu acesso ao Curso. 

 
Caso a inscrição não seja confirmada na forma acima, o participante perderá o direito 
à respectiva vaga, que será atribuída ao participante que efetivar primeiro a sua 
inscrição. 

 
O Curso foi elaborado e organizado pela Mindkids visando oferecer ao participante a 
oportunidade de conhecer melhor a técnica de Mindfulness e poder aplicar os 
conhecimentos adquiridos no segmento educacional: Educação Infantil, Ensino 
Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. 

 
O Curso é em formato híbrido de Ensino à Distância – EAD com conteúdos em uma 
plataforma e encontros online ao vivo. Desta forma, é acessível a todas as pessoas, 
em todos os lugares do Brasil, onde quer que estejam bastando que possuam Internet 
e computador ou equipamento digital com as configurações mínimas para acesso, 
com a possibilidade de o participante realizar o Curso nos horários que lhe sejam mais 
convenientes, desde que observados os prazos máximos de realização do Curso, 
conforme constantes nestes Termos. 

 
Para melhor visualização e acompanhamento do Curso, a recomendação é sempre 
utilizar-se de computador. 

 
O conteúdo do Curso poderá ser acessado pelo participante através da plataforma 
digital da MindKids, sendo composto por diversos materiais, tais como, textos, vídeos, 
exercícios de reflexão, dentre outros. 

 
A privacidade e confidencialidade das informações, imagens e documentos que fazem 
parte do Curso Ensinando Atenção Plena da capacitação em Mindfulness para 
Ambiente Educacional são muito importantes para nós. Assim sendo, conheça as 
nossas práticas a que você fica submetido ao aceitar realizar o nosso Curso no 
formato EAD: 

 
O Curso no formato EAD tem por finalidade facilitar o acesso do Aluno ao conteúdo do 
Curso de qualquer local, sem a necessidade se deslocar até a MindKids, trazendo 
assim uma grande facilidade ao Aluno, o qual poderá usufruir do conteúdo no local e 
no horário de sua escolha e conveniência. 

 
Ao optar por realizar o Curso em formato EAD, o Aluno entende, concorda e se 
compromete a seguir as seguintes diretrizes: 

 
1. A participação do Aluno no Curso no qual se inscreveu é voluntária e todas as 
informações que o Aluno fornecer à MindKids quanto a contratação do Curso terão 
tratamento confidencial e sigiloso, e, serão utilizadas única e exclusivamente para que 
a MindKids possa prover ao Aluno os serviços educacionais por ele(a) contratados. 

 
2. A MindKids não tem como prática a divulgação de informações que possam 
identificar os seus Alunos, salvo se assim permitido expressamente pelo Aluno ou, por 
determinação judicial. 



3. Os dados e informações dos Alunos não são fornecidos a empresas de 
levantamento de cadastro ou a terceiros para os quais o Aluno não tenha autorizado a 
MindKids a fornecer. 

 
4. A MindKids fica desde já autorizada pelo Aluno a levantar o perfil conjunto e não 
individualizado de seus alunos, de forma genérica e não pessoal, sem revelar nomes, 
dados pessoais, documentos ou qualquer informação que possa ser utilizada para a 
individualização e identificação do Aluno. A finalidade deste levantamento é puramente 
estatística, para uso interno da própria MindKids. Caso o Aluno não concorde com 
este levantamento, deverá informar a MindKids por escrito. 

 
5. Por motivos legais, poderá a MindKids compartilhar informações pessoais dos 
Alunos com empresas, organizações ou indivíduos externos se acreditar, de boa-fé, 
que o acesso, uso, conservação ou divulgação das informações seja razoavelmente 
necessário para: cumprir qualquer legislação, regulamentação, processo legal ou 
solicitação governamental aplicável, inclusive nos casos de investigação de possíveis 
violações, conforme requerido ou permitido em lei. 

 
6. O Aluno reconhece que ao longo da realização do seu Curso poderá 
voluntariamente participar em qualquer fórum ou exercício de grupo proposto pela 
MindKids. Os fóruns e as sessões de exercícios em grupo poderão eventualmente 
incluir perguntas sobre a história pessoal do aluno. Neste caso, o Aluno, ao seu 
exclusivo critério, poderá optar a qualquer tempo, por responder ou não as perguntas 
e, inclusive, optar por interromper a sua participação em determinado fórum e/ou 
exercício em grupo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seus estudos. 

 
7. Assim como o Aluno possui informações de caráter sigiloso e confidencial que serão 
preservados e respeitados pela MindKids, a MindKids também as têm. Portanto, ao se 
tornar nosso Aluno, você desde já aceita e se obriga a preservar a confidencialidade e 
o sigilo das informações da MindKids, tais como, mas não limitadas a: dados, 
informações, documentos, estudos, materiais, planos e programas de aulas, apostilas, 
impressos, de áudio, vídeo, digital e on-line, pesquisas, livros, artigos e outras obras 
de autoria da MindKids ou de terceiros e produtos ou serviços criados e / ou 
desenvolvidos pela MindKids, dentre outros utilizados no Curso, estejam essas em 
formato físico, eletrônico, digital ou em qualquer outro formato (coletivamente 
“Materiais da MindKids”), ficando vedado ao Aluno realizar qualquer tipo de 
duplicação, reprodução, distribuição, cessão, transferência, venda, publicação, 
gravação de áudio, vídeo, audiovisual ou outras gravações de qualquer natureza, do 
todo ou de parte do conteúdo das Informações da MindKids e do seu material de apoio 
("Uso Não Autorizado") sem a prévia e expressa autorização da MindKids. 

 
8. Após a conclusão de cada tema do Curso e tendo o aluno concluídas as requeridas 
atividades, poderá ele fazer uso do Programa de Aula recebido da MindKids do 
Módulo Cursado (simplesmente “Currículo” ou “Programa de Aula”). O Programa de 
Aula poderá ser utilizado pelo Aluno para aplicação em salas de aula (individuais ou 
coletivas), psicologia ou em seus atendimentos em consultório particular, ou 
diretamente em seus núcleos familiares, em sua totalidade ou através de alguma 
adaptação realizada pelo próprio Aluno. Terminado o Curso o participante recebe 
certificado de participação e conclusão no Curso Ensinando Atenção Plena da 
capacitação em Mindfulness para Ambiente Educacional da MindKids e terá 
informações para ensinar práticas de Mindfulness a seus filhos, alunos ou pacientes. 
 

 

8.1. O Aluno entende que o Curso por ele realizado não certifica o Aluno como 
instrutor da MindKids, nem lhe permite treinar outras pessoas utilizando-se, no todo ou 
em parte, o conteúdo do Currículo, devendo direcionar as pessoas interessadas em 
receber treinamento pela  MindKids. Devido ao quanto acima, o Aluno reconhece que 
nas descrições de suas habilidades e qualificações, inclusive nos meios eletrônicos e 



mídias sociais (inclusive seu próprio site), deve indicar que fez o curso conosco e fazer 
constar/incluir um hiperlink para o site da MindKids, visando assim esclarecer a sua 
relação com a MindKids de forma clara, transparente e profissional. 

 
8.2. O Aluno garante que empreenderá com qualidade, transparência e honestidade 
seus melhores esforços no cumprimento e aplicação das práticas, especialmente ao 
trabalhar com o público infantil e adolescente. 

 
8.3. Aquele Aluno que não concluir o Curso não poderá, em nenhuma hipótese, usar 

o Currículo, os Materiais da MindKids e/ou fazer qualquer referência a ter sido treinado 
pela MindKids. 

 
9. A MindKids é a proprietária ou licenciada exclusiva de todos os Materiais da 
MindKids e, desta forma, detém todos os direitos de proteção sobre a propriedade 
intelectual dos Materiais da MindKids, incluindo, sem limitação, direitos autorais e 
marcas registradas. Assim sendo, é estritamente proibida a reprodução dos Materiais 
da MindKids ou a criação de trabalhos derivados com base nos Materiais da MindKids 
sem permissão expressa, por escrito, da MindKids, cabendo somente à MindKids ou a 
titular do direito de propriedade licenciado à MindKids, divulgar qualquer Material da 
MindKids, seja aos Alunos ou na mídia, incluindo, sem limitação, em materiais 
promocionais, serviço público de anúncios, documentários em vídeo, streaming, 
depoimentos em vídeo, redes sociais e publicações impressas e online. 

 
10. O Aluno tem pleno conhecimento de que ao utilizar a Plataforma EAD da MindKids 
deverá observar e cumprir a legislação aplicável, assim como todas as normas, 
regulamentos e políticas da MindKids, inclusive aquelas relativas à direito autoral, 
propriedade intelectual, industrial e concorrencial. 

 
11. Havendo qualquer descumprimento da presente Política por parte do Aluno, a 
MindKids poderá, a qualquer momento, a seu exclusivo e absoluto critério, bloquear o 
acesso do Aluno ao Curso e cancelar o Curso do Aluno na forma do seu Contrato com 
a MindKids, sem prejuízo de o Aluno responder pelo descumprimento das condições 
ora acordadas. 

 
A presente Política pode ser alterada pela MindKids a qualquer tempo e eventuais 
alterações serão pulicadas no site da MindKids para conhecimento de todos os 
Alunos, aplicam-se de forma imediata. 

 
Quando da conclusão de todos os conteúdos, com a realização de todas as tarefas 
requeridas, o participante terá acesso ao seu certificado de conclusão, em



formato digital, na própria plataforma do Curso. 
 
O participante poderá cancelar a sua inscrição, sem qualquer custo, desde que o faça 
dentro do prazo de até 7 (sete) dias contados da sua inscrição. Ultrapassado este 
prazo, qualquer cancelamento somente se fará válido se realizado por meio de aviso 
prévio, por escrito, com 15 (quinze) dias de antecedência e, uma vez cancelado o 
curso, lhe será devolvido o percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 
valor das semanas que faltam para o término do curso, tendo o participante comprido 
os conteúdos liberados até o momento ou não, e perdendo o participante a diferença. 
Note que o valor das semanas já em realização (em curso) pelo participante não lhe 
será reembolsado. 

 
Além das informações constantes nestes Termos, outras informações poderão ser 
encontradas pelo participante na Plataforma Mindkids de aprendizagem. 

 

Os casos omissos serão analisados e decididos pela coordenação do curso. 
 

************* 


