
Termos e Condições Gerais dos Cursos de Formação Avançada 
 
 
1. Os seguintes Termos e Condições Gerais aplicam-se a todos os Cursos de 

Formação Avançada presencial e online promovidos pela ALIES / Escola de Ciências 

e Tecnologias da Saúde da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

de Lisboa e parceiros, a seguir denominados "promotores", sendo este o único 

documento que resume os termos e condições gerais dessas ações formativas. 

2. As inscrições devem ser realizadas online ou em formulário próprio e enviadas por 

email, segundo as indicações de cada curso disponibilizadas para os endereços 

eletrónicos adequados (usualmente http://ects.ulusofona.pt/formacao-presencial/ e 

http://ects.ulusofona.pt/formacao-online/ ) 

3. Após confirmação e aceitação da inscrição, será enviada essa informação ao 

candidato, com a respetiva fatura/recibo referente ao valor de inscrição/matrícula. 

4. O valor de inscrição/matrícula inclui uma taxa administrativa fixa, definida para cada 

iniciativa, que não será devolvida, em nenhuma circunstância. 

5. O número de participantes em cada edição de cada um dos cursos é limitado, como 

tal a inscrição/matrícula só se torna efetiva após confirmação do respetivo 

pagamento. 

6. O cancelamento em cada um dos cursos é permitido, com devolução do valor pago 

anteriormente (excetuando a taxa administrativa antes referida) aos promotores, 

desde que aconteça até 10 dias úteis da data de início previsto da formação e, 

mediante uma justificação adequada. Após esse período, o cancelamento com 

devolução do valor previamente pago não será possível, mesmo que o aluno não 

tenha participado ou não tenha tido acesso a qualquer aula. 

7. Os cursos de formação avançada poderão sofrer alguma alteração dos seus 

conteúdos programáticos ou das datas inicialmente agendadas, sem aviso prévio, 

mas posteriormente comunicadas online e a cada um dos participantes. Os 

promotores não são responsáveis por um resultado particular ou pela avaliação 

global do aluno, cabendo essa responsabilidade aos coordenadores de cada curso. 

8. O preço de cada um dos cursos está disponível online no site da ECTS. Apenas os 

alunos que tenham pago os cursos poderão ter acesso aos mesmos, quer de forma 

presencial, quer online. 



9. O sistema de avaliação e o cálculo da classificação final, com vista à emissão do 

diploma, são definidos pelo regulamento individual de cada curso. 

10. Todos os direitos, incluindo direitos de tradução, reimpressão e reprodução dos 

documentos a que os alunos terão acesso ao longo da sua participação no curso, no 

seu todo ou em partes, são reservados, na medida em que estão protegidos por 

direitos autorais. Nenhuma parte desses documentos poderá ser reproduzida, 

distribuída ou disponibilizada a outros sem a permissão por escrito dos promotores. 

Textos, fotografias, gravações áudio ou vídeos criados durante o evento são 

considerados documentos de participação no curso. 

11. O participante concorda que os promotores possam recolher, processar e utilizar os 

seus dados, estritamente necessários, com base nas disposições legais e 

regulamentadas. 

12. Se qualquer disposição deste documento se tornar nula, a validade destes termos e 

condições gerais permanecerá inalterada. 

13. Em caso de divergências, as partes concordam que seja aplicada a lei da República 

Portuguesa. 
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