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CONDIÇÕS DE ACESSO HYPNOSIS-DNA® 

 

Declaro ter conhecimento e aceitar as condições para realização do(s) curso(s) junto ao 
HYPNOSIS-DNA®, conforme os critérios descritos a seguir: 

 

1. O(s) curso(s) terá(ão) o seu conteúdo disponível para interação e realização das avaliações 
durante o período contratado (365 dias), a contar a partir da confirmação de matrícula, e 
após a confirmação de pagamento, perfazendo uma carga horária de cada módulo do 
curso; 
 

2. O(s) curso(s) será(ão) disponibilizados na modalidade á distância; Presencial, Online / b-
learning, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, via Internet, com acesso pelo 
portal hospedado no endereço eletrónico www.HYPNOSIS-DNA.com/moodle; 
 

3. O/A Aluno/a responsabilizasse pelas informações fornecidas no ato da matrícula dos seus 
dados de identificação, endereço de email entre outros; 

 
4. Para cada acesso às atividades inerentes ao(s) curso(s) escolhido(s) é necessário que o aluno 

possua os conhecimentos prévios e a estrutura de hardware e software descritos na página 
informativa de cada curso, utilizando as credenciais fornecidas pelo HYPNOSIS-DNA®, para 
efetuar o login de acesso; 

 
5. Para ter direito à certificação, o aluno deve concluir as suas atividades formativas com no 

mínimo 70% de aproveitamento; 
 

6. O acesso ao(s) curso(s) será liberado mediante confirmação do formulário de inscrição do/a 
aluno/a e o respetivo comprovativo de pagamento; 

 
7. A forma de comunicação utilizada pela HYPNOSIS-DNA®, para informar qualquer tipo de 

alteração aos seus alunos de curso e ações formativas na modalidade à distância (EAD) é 
através do endereço de e-mail inscrito no formulário de inscrição; 
 

8. Após o preenchimento do formulário de inscrição HYPNOSIS-DNA®, e uma vez tendo a sua 
matrícula confirmada, o/a aluno/a poderá dar início às atividades formativas.   Após a 
Confirmação / Validação da inscrição, a HYPNOSIS-DNA®, não efetuará a devolução dos 
valores pagos, nem transferência para qualquer outro curso. 
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9. O aluno declara conhecer que a HYPNOSIS-DNA®, é titular exclusiva dos direitos de 

propriedade intelectual dos cursos desenvolvidos e publicitados nesta plataforma. Estar 
ciente de que NÃO pode copiar, imprimir, modificar, transferir, sub-licenciar, vender ou 
de qualquer forma, colocar à disposição de terceiros os Materiais supra referidos, nem os 
serviços prestados pela HYPNOSIS-DNA® a não ser que haja autorização prévia e formal 
por escrito; 

 
10. O/A(s) alunos podem aceder ao(s) módulo(s) quantas vezes o pretenderem, sem limite de 

vezes ou tempo de permanência;  
 

11. Os tópicos / módulos, são constituídos por: Manuais, Slides de formação, Material de 
Apoio Diverso, Vídeos e Vídeo Aula, que ocorre em contexto de sala de aula; 

 
12. No final de cada módulo pode ser apresentado um "questionário" com algumas perguntas 

de aferição. Depois de verificados todos os tópicos pelo/a formando/a, a plataforma 
disponibiliza um certificado digital com QRcode que permite validar os certificados; 

 
13. As formações que ocorrem em formato presencial são agendadas e disponibilizadas no 

MOODLE, permitindo ao(s) formando/a saber em que cidades irão decorrer. Todos os 
formandos/as podem assistir ás aulas via ZOOM e colocar questões em direto juntamente 
com o/as formando/a em regime presencial; 

 
14. Todo/a(s) o/a(s) formando/a(s) do modo online, pode(m) assistir 1 vez a cada módulo em 

formato presencial sem qualquer custo acrescido, sendo obrigatória a sua inscrição por 
escrito; 

 
15. A aquisição do curso ou módulo(s), confere a cada aluno o direito de acesso à plataforma 

Moodle durante 1(um) ano, a contar a partir da data de inscrição, permitindo todas as 
atualizações de manuais e materiais de apoio durante esse período; 

 
16. Existe um grupo de Facebook® onde são colocados materiais de apoio e onde é 

disponibilizado um link para uma reunião periódica. O grupo de estudo, está online através 
de plataforma digital e em dias pré-definidos. Poderá(ão) comparecer todos(as) o/as 
formando/as de todos os módulos que pretendam esclarecer dúvidas, expor casos de 
acompanhamento de pacientes e ou e apresentar sugestões;   

 
17. O/A(s) formando/a(s) que termine(m) a formação pode(m) usufruir de 1 Sábado em 

formato presencial na nossa academia para explicação individual ou em grupo, com a 
equivalência a acompanhamento pedagógico. Quando se justifique podem juntar-se vários 
formando/as em sala e aumentar o tempo de acompanhamento pedagógico de 8 para 
16 horas; 
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REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 

 
18. Para tratamento e privacidade dos dados pessoais dos nossos Clientes / Alunos, 

HYPNOSIS-DNA® tem desenvolvido a sua atividade com o imperativo respeito das normas 
legais, reforçando agora a implementação de novas medidas de segurança e controlo da 
proteção dos mesmos; 
 

19. Garantimos, por isso, a total segurança e confidencialidade dos dados pessoais de cada 
um dos nossos Clientes, os quais são tratados informaticamente, tendo como única e 
exclusiva finalidade ações de marketing informativas e/ou promocionais ou notificações 
de agendamentos. 

 
20. Os seus dados serão conferidos, tratados e protegidos pelo colaborador Carlos Pinto. 

 
21. Ao utilizar os nossos formulários, concorda com o armazenamento e manuseio de seus dados 

por este site. Assim, e caso pretenda alterar as suas preferências de contacto, poderá 
fazê-lo enviando email para hypnosisdna@gmail.com; 

 
22. Em qualquer momento, pode exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento, 

oposição e revogação ao consentimento que deu para o envio de informações comerciais, 
poderá fazê-lo para hypnosisdna@gmail.com; 

 

Porto, 01 Setembro de 2019 

 

 

 

 

 

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto  
Telefones: 225 508 349 / 225 029 791   
Email: cicap@mail.telepac.pt par mais informações consulte o Portal: www.consumidor.pt 
(ao abrigo do art.º 18 da lei 144/2015, de 8 Setembro) 
  
Nota: Estas condições de permanência e acesso, serão atualizadas e revistas sempre que seja necessário e sem 
prejuízo dos formandos. As alterações serão colocadas no Moodle e ou enviadas via e-mail. 


