TERMO DE RESPONSABILIDADE
Antônio Gerardo Domingos – ME, que usa o nome de fantasia EDUCAR &
TRANSFORMAR, pessoa jurídica de direito privado, fundada aos 04 de
Novembro de 2016, inscrito no CNPJ: Nº 26.483.322/0001-22, sediada à Rua
Castro e Silva Nº 1191- Centro Fortaleza-Ceará, CEP 60030-010, telefone (85)
30442208 ou (85) 986180248, responsável por ministrar cursos educacionais
online, devidamente habilitadas perante os órgãos competentes para capacitar,
informar e formar educacionalmente aos que buscam seus serviços, dentro da
qualidade exigida e da mais perfeita transparência, conforme preceitua a Lei
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB Nº 9394/96de 20 de
Dezembro de 1996, visa, desta forma, abranger todos os assuntos abordados
nos parâmetros da referida Lei, na forma de cursos essenciais direcionados ao
campo de Docência, ou mercado similar à Educação, e/ou até mesmo pelo
autoconhecimento, visando o pleno desenvolvimento ético, moral e didático,
fornecendo um conteúdo claro, dinâmico com fóruns, interatividade,
declaramos sob as penas da Lei, total fidelidade aos clientes, comunicação por
e-mail, e outros veículos de comunicação que promovam maior interatividade
na disseminação de informações pertinentes ao modo operante desta empresa
estreitando com seus clientes laços de parceria e fidelidade:
1 – Apresenta-se como um portal de excelência, pronto para disponibilizar,
dentro da ética educacional e eficácia profissional, implementos direcionados
aos cursos, devidamente aferidos por seus ministrantes e pelo setor de gestão
do site, tudo em consonância com os requisitos exigidos pelas Normas
Regulamentadoras da Educação vigentes, tudo desenvolvido buscando perfeito
atendimento e superação continuada das expectativas do cliente.
2 – Cientifica de que caso venha a delegar atribuições de zelar pela
manutenção dos implementos educativos disponibilizados e a segurança deste
os prepostos ou a terceiros, profissionais ou não, não se exonerará da
responsabilidade civil que lhe é cominada pela legislação vigente sem prejuízo
da responsabilidade que couber a tais prepostos ou terceiros, em caso da
utilização em condições impróprias dos cursos, porém, toda reclamação tem
que ser comunicada de imediato para as tomadas de atitudes corretivas
cabíveis, e em tempo para notificação aos clientes.
3 – Cientifica, ainda, que responderá administrativa, civil ou penalmente nos
termos da legislação vigente, caso não aja cumprimento das obrigações
contratuais assumidas, primando sempre pela qualidade total dos cursos
oferecidos como subsídios de ação transformadora sócio-politico-cultura,

promovendo o aprimoramento humano e da sociedade, onde um cidadão bem
preparado é o sinal da real evolução social. Ratifica, mediante as declarações
constantes do presente Termo de Responsabilidade, às reconhece e se
compromete a cumprir.
Nestes Termos, firma o presente Termo de Responsabilidade, perante essa a
coletividade discente contratante dos seus serviços, na presença das
testemunhas que também o assinam.
Fortaleza, ____ de ___________________ de 20____

_______________________________________
Antônio Gerardo Domingos – ME
EDUCAR & TRANSFORMAR
CNPJ: 26.483.322/0001-22
_______________________________________
1a Testemunha (assinatura)
Nome: (Firmas Reconhecidas por semelhança)
CPF ________________________________
_______________________________________
2a Testemunha (assinatura)
Nome: (Firmas Reconhecidas por semelhança)
CPF

