
 

 

 

 

 

Termo de Aceite 
 
Declaro ter ciência e aceitar as condições para a realização do(s) curso(s) junto a 
empresa IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria Ltda, conforme critérios a 
seguir: 
 
1. O(s) curso(s) será(ão) ofertado(s) na modalidade a distância, por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, via Internet, acessado pelo portal hospedado no endereço 
eletrônico treinamento.ids.inf.br/moodle. Nele são inseridos e atualizados conteúdos 
de forma constante sobre os produtos da IDS, nas áreas de Saúde, Social e Educação; 
 
2. O aluno se responsabiliza pelas informações fornecidas para cadastro na plataforma, 
sendo essencial os dados: nome completo, telefone, e-mail, município ao qual utiliza o 
sistema IDS, qual é o sistema utilizado, e atividades ao qual desempenha no sistema; 
 
3. O(s) curso(s) terá(ão) seu conteúdo disponível para interação e realização das 
avaliações durante o período informado, a contar a partir da confirmação de 
matrícula/inscrição quando o curso for gratuito e, no caso de cursos pagos, da 
confirmação de pagamento, perfazendo uma carga horária de cada curso; 
 
4. Para acesso às atividades inerentes ao(s) curso(s) é preciso que o aluno possua os 
conhecimentos prévios de navegação de internet e faça acesso através de um 
computador desktop/notebook ou utilize o app moodle (Play Store). Deve utilizar o login 
e senha cadastrados no site, ter autorização de acesso por parte da Equipe IDS e assim 
poderá verificar e realizar as mesmas; 
 
5. Para ter direito à certificação, o aluno deve concluir suas atividades educativas com 
no mínimo 80% de aproveitamento na prova e caso houver prazos no curso, dentro do 
prazo estabelecido; 
 
6. Para cursos pagos, o acesso será liberado mediante confirmação do pagamento. Não 
sendo efetuado o pagamento dentro do prazo determinado, a matrícula será cancelada; 
 
7. A forma de comunicação utilizada pela IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria 
Ltda, para informar qualquer tipo de alteração aos seus alunos de cursos e ações 
educativas na modalidade a distância é o endereço de e-mail informado no momento 
do cadastro no portal. Sendo assim o aluno se responsabiliza por fornece um e-mail 
válido e deixar configurado para recebimento em sua caixa de mensagem o que for 
enviado do portal “Universidade IDS”; 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
8. Uma vez tendo a sua matrícula confirmada e liberação de cursos, se dará início das 
atividades educativas. Uma vez iniciadas, a IDS não efetuará a devolução dos valores 
pagos (caso seja um curso pago), nem transferência para outro período de realização. 
 
9. O aluno se compromete a realizar o curso no prazo máximo de dias descritos no 
detalhamento de cada curso, sendo que após o decurso deste prazo o aluno fica ciente 
de que não será possível a realização do(s) curso(s), não havendo devolução de valores 
pagos (caso seja um curso pago) e nem a transferência para outro período. 
 
10. As informações armazenadas de usuários cadastrados na plataforma educacional da 
IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria Ltda, serão utilizadas única e 
exclusivamente para identificar o aluno e para fins de contato para repassar informações 
de interesse de ambas as partes. 
 
11. O aluno declara reconhecer que a IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria 
Ltda é titular exclusivo dos direitos de propriedade intelectual dos cursos e conteúdos 
desenvolvidos e ofertados nesta plataforma. Estar ciente que não poderá copiar, 
modificar, transferir, sublicenciar, vender, ou de qualquer outra forma, colocar à 
disposição de terceiros, os materiais supra referidos, nem os serviços prestados pela IDS 
Desenvolvimento de Software e Assessoria Ltda, a não ser que haja autorização prévia 
e formal por escrito. 
 

 

 

 

Pato Branco, Maio/2022 


