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CONTRATO/ REGULAMENTO DE FORMAÇÃO W2B 

 
O presente Contrato/ Regulamento de Formação rege-se pelas seguintes cláusulas: 
  

Primeira 

A W2B ministrará ao Formando o presente curso de formação online, com a 
forma de organização: Formação à Distância. 
  

Segunda 

A W2B assume a obrigação de atribuir ao Formando o acesso à Plataforma de 
Ensino de forma a que este consiga aceder aos conteúdos informativos e 
formativos relacionados com o curso que está a frequentar, bem como ao(s) 
teste(s) online ou outros momentos de avaliação definidos pelo Formador. 
  

Terceira 

A W2B assume a obrigação de garantir que o Formando recebe os ensinamentos 
em harmonia com o programa e metodologias associados e ao curso e conforme 
divulgados. 
  

Quarta 

A W2B assume a obrigação de prestar o suporte necessário a todas as questões 
colocadas pelo Formando na Plataforma de Ensino. 
   

Quinta 

O Formando deverá guardar lealdade à W2B, não transmitindo a terceiros a 
informação relativa ao seu acesso pessoal ao curso que frequenta. 
 

Sexta 

Nos cursos online, não existe a componente da assiduidade, sendo que o 
Formando tem total liberdade para, no espaço de um ano após a sua inscrição 
no curso, concluir o curso em questão. 
 

Sétima 

O Formando deverá conseguir o aproveitamento mínimo de 50%, nos testes ou 
trabalhos sugeridos, para que possa ser emitido o seu certificado. 
  

 Oitava 

Findo o curso de formação, o Formando deverá solicitar o seu certificado na 
plataforma de ensino, sendo que este será enviado para o email indicado, em 
formato digital. 
 

  
O presente contrato/regulamento de formação entra em vigor na data da sua 
aceitação por parte do formando.                                                      
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