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REGRAS DE FUNCIONAMENTO  

 

1. Duração de 10 meses, distribuídos por duas aulas mensais de 2 horas cada, num total de 40 horas; 

 

2. As aulas iniciam-se às 19h e terminam às 21h, sem intervalo, através da plataforma online ZOOM; 

 

3. O valor da mensalidade é 60€, que deverá ser paga até à primeira aula do mês. 

 

4. No início de cada sessão, cada formando recebe no seu e-mail um LINK exclusivo, pessoal e intransmissível, que dará acesso 

à aula, sendo expressamente proibida a sua divulgação para outrem; 

 

5. É da total responsabilidade do formando verificar atempadamente se possui as condições tecnológicas necessárias para 

assistir às aulas [PC e/ou Smartphone, Ligação à internetc, etc.]; 

 

6. A cada aula são sugeridos livros, artigos e exercícios que contribuem para o aprofundamento do conhecimento 

transmitido; 

 

7. Quando devidamente justificado e na concordância de todos, poderemos reagendar um horário ou dia mais conveniente, 

PONTUALMENTE; 

 

8. Esta formação é de índole de DESENVOLVIMENTO e APRENDIZAGEM PESSOAL, e não se enquadra na categoria de formação 

profissional. A avaliação é totalmente opcional. Todos os participantes recebem um certificado de frequência – e quem optar 

por realizar a avaliação (também online) recebe um certificado de participação, no qual constará a nota final [0-20 valores]; 

 

9. No caso do formando faltar à formação online, efetua o pagamento por inteiro, uma vez que terá acesso a toda à 

informação na mesma. Sugere-se que ouça a gravação e realize os exercícios propostos; 

 

 

10. Dada a natureza da formação, os formandos são encorajados a partilhar insights da sua vida pessoal e, sempre que justificado, 

o uso do seu próprio mapa astrológico. As aulas são gravadas em áudio e vídeo e ficam disponíveis para os restantes alunos 

acederem. Quem aceita que o seu mapa astrológica seja analisado em aula está a dar autorização para o seu uso como 

ferramenta de aprendizagem.  

 

11. No caso do formando resolver desistir, deve informar POR ESCRITO o formador, sendo que deve efetuar o pagamento do 

mês em que se encontra. 

 

12. Os formandos da formação online têm acesso a todas as atividades e regalias dos formandos da formação presencial, 

nomeadamente atividades lúdicas, descontos em palestras, workshops, etc. 

 

 

Declaro que tomei conhecimento e que concordo, 

Albufeira, Setembro 2020 

 

O formando                                      O formador 

________________________________________________________ 


