
TERMO DE COMPROMISSO - BOLSAS ABC 

 

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DE BOLSAS CONCEDIDAS 

 

Cursos Online: 

a. Ter bom acesso à internet (smartphones não serão aceitos); 

b. Responder a este e-mail, manifestando concordância com seus termos; 

c. Comparecimento à entrevista online, no dia XX/XX, às XX:XX h. Caso não possa nesta data 
e horário, comunicar por e-mail para secretaria@abcinecursos.org.br, informando a 
possibilidade em outra data e/ou horário. A não comunicação e/ou não comparecimento à 
entrevista resultará em cancelamento da bolsa; 

d. Disponibilidade de participar das aulas nos dias e horários determinados; 

e. Pagamento de taxa no valor de R$100,00 (cem reais), que será devolvida no término do 
curso, se o(a) aluno(a) atingir a frequência mínima de 75%. O pagamento da referida taxa 
deverá ser feito por transferência bancária para ABC CURSOS DE CINEMA LTDA, CNPJ 
42.764.122/0001-02, BANCO 290 – PAG SEGURO INTERNET SA (PAG BANK), AGÊNCIA 0001, 
CONTA DE PAGAMENTO 26754506-09. Após o pagamento, deverá enviar o comprovante 
para: secretaria@abcinecursos.org.br  

Ao término do curso, será solicitada a conta bancária do(a) bolsista que cumprir a frequência 
acima mencionada, para restituição do valor. 

 

Cursos Presenciais: 

a. Responder a este e-mail, manifestando concordância com seus termos; 

b. Comparecimento à entrevista online, no dia XX/XX, às XX:XXh. Caso não possa nesta data 
e horário, comunicar por e-mail para secretaria@abcinecursos.org.br, informando a 
possibilidade em outra data e/ou horário. A não comunicação e/ou não comparecimento à 
entrevista resultará em cancelamento da bolsa; 

c. Disponibilidade de comparecer às aulas nos dias e horários determinados; 

d. Pagamento de taxa no valor de R$100,00 (cem reais), que será devolvida no término do 
curso se o(a) aluno(a) atingir a frequência mínima de 75%. O pagamento da referida taxa 
deverá ser feito por transferência bancária para ABC CURSOS DE CINEMA LTDA, CNPJ 
42.764.122/0001-02, BANCO 290 – PAG SEGURO INTERNET SA (PAG BANK), AGÊNCIA 0001, 
CONTA DE PAGAMENTO 26754506-09. Após o pagamento, deverá enviar o comprovante 
para: secretaria@abcinecursos.org.br 

Ao término do curso, será solicitada a conta bancária do(a) bolsista que cumprir a frequência 
acima mencionada, para restituição do valor. 

 

 

 

 

 


