Termos de Serviço da Empresa – Termos de Oferta
Este Termo de Oferta tem por objetivo descrever as condições e regras do programa
Quick English.
1. Ao adquirir o curso Quick English, você terá acesso a plataforma por um período
de 12 meses. Você pode definir a frequência dos estudos que melhor lhe convir.
Sugerimos que você mantenha uma frequência nos estudos, praticando entre 2
e 3 vezes por semana para que o seu aprendizado seja mais rápido e eficiente.
Durante o período de 12 meses, você terá acesso completo à plataforma Quick
English com exercícios, videoaulas e aulas ao vivo, podendo praticar quantas
vezes quiser.
2. Inicialmente você fará um teste de nivelamento online para que possamos
entender o seu nível de fluência atual na língua inglesa. Com base no resultado
deste teste, você será direcionado para o módulo correspondente para iniciar o
curso. Após concluir 80% das atividades do módulo que você estiver estudando,
será habilitado o teste de nível para que você possa realiza-lo. Atingindo uma
nota superior a 70%, você avançará para o próximo módulo. Caso você não
alcance o resultado mínimo para avançar de nível, poderá realiza-lo novamente,
quantas vezes quiser.
3. O programa de inglês Quick English é divido em 05 módulos: Begginer, PreIntermediate, Intermediate, Upper-Intermediate e Advanced. São
aproximadamente 170 videoaulas, milhares de exercícios e aulas ao vivo, que
ajudarão você a desenvolver a fluência na língua inglesa.
4. As aulas ao vivo serão ministradas entre segunda e sexta-feira, em dois horários
distintos, a ser definido pelo programa. O conteúdo das duas aulas do dia será o
mesmo, porém a primeira aula será em português e a segunda aula será
ministrada 100% em inglês. Você pode assistir a todas as aulas ao vivo
disponíveis na plataforma. O calendário das aulas ao vivo é disponibilizado
trimestralmente no site www.quickenglish.com.br e o horário das aulas será
confirmado e disponibilizado diariamente na plataforma, através de um
contador regressivo de tempo, informando quanto tempo falta para o início da
próxima aula.
5. Ao final do curso, será emitido certificado de conclusão on-line, que será
disponibilizado no portal do aluno após a realização do teste final (último nível).
Para emissão do certificado de conclusão, é necessário que o curso esteja
quitado ou que o pagamento do curso tenha sido realizado no cartão de crédito.
A Quick English reserva-se ao direito de alterar/modificar os termos a qualquer tempo
para oferecer melhorias aos usuários ou de acordo com as necessidades do negócio.
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