
Termos de Uso
Este termo tem por objetivo apresentar as condições para uso dos serviços oferecidos 
no site da Spaço In Consultoria e Assessorial Educacional, inscrita no CNPJ sob o nº: 
03.580.048/0001-04, denominada apenas Spaço In que inclui a venda de cursos 
Presenciais e EAD (Ensino à Distância) no site www.spacoin.com.br

Será denominado USUÁRIO qualquer pessoa, capaz legalmente, de utilizar os serviços 
da Spaço In, aceitando os Termos de Uso aqui descritos, bem sua Política de privacidade 
e Segurança. Esse ato é IMPRESCINDÍVEL e INDISPENSÁVEL para utilização dos 
produtos/serviços oferecidos por este site.

Este Termo, bem como todo seu conteúdo e políticas é o documento que rege a 
utilização desse site entre o USUÁRIO e a SPAÇO IN, sendo de anuência imediata por 
ambas  as partes.

CADASTRO
O cadastro do USUÁRIO somente será realizado e considerado completo após o 
preenchimento de todos as informações solicitadas.

Não será permitido a um mesmo USUÁRIO ter mais de um cadastro. Caso isso aconteça, 
a Spaço In reserva-se o direito de excluir o cadastro em duplicidade mantendo apenas 
um.

O USUÁRIO se responsabiliza por fornecer todas as informações de forma correta, 
honesta e verdadeira para que seu acesso e futuras compras não sejam prejudicadas.
A Spaço In garante a confidencialidade e segurança de quaisquer informações 
compartilhadas em seu site pelo USUÁRIO e, apenas as compartilhará nos termos de 
sua Política de Privacidade  e Segurança e nos termos previstos na Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais.

O USUÁRIO pode a qualquer momento fazer a atualização de suas informações 
acessando portal com seu login e senha. Também poderá, a qualquer momento, solicitar 
a exclusão de seus dados via portal e/ou Serviço de Atendimento ao Cliente.

COMPRA
Para realizar um compra em nosso site, o USUÁRIO precisa fazer um cadastro 
informando alguns dados que serão solicitados apenas quando este efetuar a 



 solicitação de login.

Após escolher o produto/serviço desejado, será solicitado ao USUÁRIO seu login e 
senha. Após essa etapa, o USUÁRIO será direcionado ao carrinho de compras onde 
deverá escolher a forma de pagamento e finalizar a compra.

Compras efetuadas com cartão de crédito serão consideradas efetuadas após a 
confirmação da operadora. Em caso de boleto bancário, a confirmação de pagamento se 
dará após a compensação que poderá ocorrer no prazo de três a cinco dias úteis.

Após a efetiva confirmação do pagamento, o USUÁRIO receberá todas as informações 
para acessar o produto/serviço adquirido.

ARREPENDIMENTO DE COMPRA
Caso o USUÁRIO venha a se arrepender de alguma compra efetuada em nosso site, este 
poderá, no prazo de 10 dias corridos, solicitar o cancelamento e a devolução do valor 
pago. Isso deverá ser feito única e exclusivamente de forma escrita, pelo próprio 
solicitante, via e-mail ou carta.

A devolução do valor do produto/serviço adquirido pelo USUÁRIO será feita de acordo 
com a forma de pagamento utilizada. Em caso de pagamento via cartão de crédito, será 
feito o estorno do valor junto a operadora. Agora, caso seja via boleto bancário ou 
transferência em conta, a devolução será efetuada via transferência bancária, somente 
na conta do próprio comprador e, para isso, todos os dados deverão ser exatamente 
iguais aqueles de quem realizou a compra em nosso site. 

Em hipótese alguma e sob nenhuma circunstância, a Spaço In realizará o reembolso de 
qualquer valor em conta de terceiros ou pessoalmente.


