Termos e Condições dos Cursos oferecidos pela WFour
Cursos e Desenvolve
Este termo está disponível para a melhor compreensão dos serviços oferecidos
pela WFour Cursos para você e para empresas. Somos uma das instituições com
atuação online com um dos maiores níveis de satisfação de todo o país. São
mais de 60 mil inscritos (dados de maio de 2017) que utilizam ou já utilizaram
nossos serviços e obtemos um índice de satisfação de mais de 93%.
Nosso objetivo é oferecer o melhor conteúdo para nossos alunos, para que eles
possam aprender com flexibilidade e eficiência por um preço justo e acessível.
A WFour Cursos é uma empresa de treinamento a distância, de tecnologia e
pesquisa que desenvolve plataformas para disponibilizar treinamentos com
conteúdos construídos pela própria empresa, cedidos por parceiros ou
disponíveis na internet com direitos autorais livres.
A WFour Cursos responsabiliza-se totalmente pelo site e pela plataforma de
estudo, também conhecido por ambiente de aula. Os conteúdos cedidos por
parceiros ou oriundos de outros sites ou da internet como um todo são de
responsabilidade de seus criadores. Em suma, a WFour Cursos é detentora do
comprometimento com a sua plataforma de ensino, publicidade e marketing.
Quanto às ações de divulgação de nossos cursos, todas as promoções válidas
estarão listadas em nosso site, página do Facebook, Instagram, Twitter ou
LinkedIn através de nossos perfis oficiais. Qualquer promoção utilizando o nome
da WFour Cursos que não esteja presente nestes canais já citados deve ser
desconsiderada.
Grande parte de nosso conteúdo é produzido independente da WFour Cursos,
que somente realiza uma pesquisa cabal em toda a internet do que pode ser
utilizado de maneira eficiente no treinamento de nossos clientes e alunos. Todos
os direitos são de seus autores, estando a WFour Cursos disponível e de acordo
em retirar de sua grade todo o material que seus autores não estiverem de
acordo em compartilhar. O conteúdo poderá ser substituído por um similar ou
de maior valor sem aviso, caso exista a necessidade da WFour Cursos retirá-lo

de sua grade. Isso demonstra que acima de tudo somos uma empresa que
respeita as ideias e conteúdos produzidos pela rede mundial de computadores,
mesmo que estes estejam disponibilizados para que qualquer um tenha acesso.
A WFour Cursos é uma empresa de pesquisa e que disponibiliza soluções e
treinamentos a quem quer aprender com o rico banco de conhecimento
disponível online.

