REGULAMENTO DO CURSO – Kinetic Control

1. DEFINIÇÃO DO CURSO
1.1. Curso de Fisioterapia a ser ministrado em 2 Módulos com objetivo de treinar
fisioterapeutas a trabalhar baseados em evidências e na realização de análises sistemáticas e
eficientes de controle de movimento para identificar fatores influentes nos sintomas,
limitações funcionais e disfunções (laborais e desportivas) para redução dos índices de
incidência e recorrência de dores e lesões musculoesqueléticas;
1.2. Carga horária 16 horas por módulo;
2. PÚBLICO-ALVO
2.1. Fisioterapeutas & Graduandos do último ano de Fisioterapia.
3. PROFESSOR MINISTRANTE
3.1. O professor ministrante do curso possui graduação superior com habilitação específica.
4. LOCAIS E HORÁRIOS DAS AULAS
4.1. As aulas do curso serão ministradas nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio de 2017 em
auditório do Viva Centro Médico, localizado no bairro Curicica/ Jacarepaguá, na Estrada dos
Bandeirantes, 8591/ 3º piso, a partir das 9h com término previsto para às 18:30h diariamente;
4.2. A programação será definida e enviada aos alunos inscritos após confirmação de suas
inscrições;
4.3. A participação dos alunos somente será permitida mediante o processo de inscrição ter
sido efetivado.
5. PREECHIMENTO DE VAGAS (CONFIRMÇÃO DE INSCRIÇÃO)
5.1. A confirmação de preenchimento de vaga ocorrerá após o aluno concluir as seguintes
etapas:
1ª – Preenchimento da ficha de inscrição devidamente assinada e enviada para o email:
eventos@voight.com.br ;
2ª – Após a confirmação do pagamento de acordo com a forma acordada na ficha de inscrição,
com comprovante enviado para email: eventos@voight.com.br ;

5.2. Não haverá garantia de vagas, as quais serão preenchidas, por ordem de comprovação
de pagamento.
5.3. As vagas disponíveis do curso serão preenchidas por ordem de confirmação de inscrição,
até o preenchimento do número máximo de vagas, que será de 30 vagas.
6. INSCRIÇÃO
6.1. A pré-inscrição deve ser realizada pela Internet, na página www.voight.com.br/cursos
onde o interessado deverá preencher o cadastro e enviar o contato solicitando a ficha de
inscrição.
7. DO PAGAMENTO
7.1. Somente será aceito o pagamento integral do valor acordado na ficha de inscrição;
7.2. O não pagamento do valor em data acordada previamente na ficha de inscrição,
independente do motivo, implicará no cancelamento da pré-inscrição, não tendo seu prazo
prorrogado.
10. CONFIRMAÇÃO DA OFERTA DO CURSO
10.1. A critério dos organizadores, foi definido o número mínimo de alunos para
confirmação da oferta do curso, sendo de 10 participantes;
10.2. Não será oferecido curso cujo número de matrículas efetivadas não atinja o mínimo de
alunos exigidos até o prazo definido pela organização. Nesse caso, o aluno terá direito à
devolução de 100% (cem por cento) do valor já pago, feita por depósito em conta ou, em caso
de pagamento realizado no cartão de crédito, o estorno da transação;
10.3. Para solicitar a devolução de valores pagos, o aluno será contactado por e-mail e/ou
telefone. A devolução será feita em nome do aluno.
11. DESISTÊNCIAS E CANCELAMENTOS
11.1. Em caso de desistência do curso, o aluno deverá solicitar o cancelamento da matrícula
até o dia 12/05/2017 para ter direito à devolução de 70% (setenta por cento) do valor pago,
ficando os 30% (trinta por cento) restantes retidos, a fim de cobrir despesas administrativas do
curso.
11.2. Em caso de desistência após o dia 12/05/2017, não haverá reembolso.

12. REPOSIÇÕES E ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DO CURSO
12.1. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Na eventualidade de algum ministrante não comparecer ao curso, ou na impossibilidade da
organização executa-lo, será marcada uma nova data.
12.2. A data final de inscrição no curso poderá ser alterada, sem aviso prévio.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O aluno autoriza o uso de sua imagem para fins de divulgação, por fotos, vídeos
entrevista em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para os organizadores,
mídia, fotógrafos, apoiadores e patrocinadores.
13.2. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela organização do curso.

