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DADOS DO PARTICIPANTE
1. Nome do Curso
2. Nome completo do participante

✔
5. Nome da empresa:
3. Empresa
☐
✔
☐
4. Particular
6. Cargo na empresa:
7. Correio Eletrônico

9. Cidade:

8. Telefone para contato

Estado:

País:

10. Seu nível atual de conhecimento sobre o tema deste curso é:
✔
✔
✔
☐
Básico
☐
Intermediário
☐
Avançado

DADOS PARA FATURAMENTO / EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Razão Social ou
Nome Completo:
CNPJ ou CPF:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Estado:
Contato de contas a pagas / Finanças

Complemento:
Cidade:
Correio Eletrônico

NOTA PARA EMPRESAS: Se esta é a primeira vez que contrata o nosso serviço, solicitamos que
nos envie a seguinte documentação para faturamento: Ficha Cadastral

DADOS PARA PAGAMENTO
Forma de Pagamento
☐ Dinheiro
☐ Boleto
☐ Transferência
☐ Depósito
PAGAMENTO EM NOME DE:
GLOBAL FS CONSULTORIA EM SEGURANÇA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 27.191.565/0001-50
Dados Bancários BANCO ITAÚ
Agência: 3242
Conta: 13802-6
INFORMAÇÃO DE CONTATO
Pode nos contatar através:
Escritório: (+55) 11 4810-2127
WhatsApp: (+55) 11 94727-7000
Vendas: vendasbr@global-foodsafety.com
Atención al cliente: info@global-foodsafety.com
www.global-foodsafety.com
REG 3.3.RP.001.
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POLÍTICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CURSOS ABERTOS AO PÚBLICO
i)

Termos Gerais
a) Global FS através de sua Política de Prestação de Serviços para Cursos manterá informados seus
clientes sobre as condições da inscrição para cursos, a aceitação dos termos e/ou qualquer termo
escrito neste documento.
b) O cliente deverá concordar com estes termos para realizar sua inscrição e assegurar sua
participação.
c) Global FS se reserva no direito de agregar ou modificar os termos e condições de sua Política
de Prestação de Serviços para Cursos a qualquer momento.
d) Todos os termos agregados ou modificados terão efeito no momento que sejam atualizados
e publicados.
e) Os termos e condições aplicam para as inscrições realizadas sob qualquer forma:
a. Por e-mail: info@global-foodsafety.com , vendasbr@global-foodsafety.com .
f) Global FS se reserva no direito de confirmar uma inscrição via telefone, redes sociais ou
qualquer outro meio que não esteja detalhado nesta política.

ii)

Referência ao conteúdo do curso
a) Todos os cursos oferecidos compreendem de um segmento totalmente prático baseado na
experiência real do instrutor e sua passagem pela indústria alimentícia para gerar maior
efetividade na aprendizagem, por esta razão o instrutor poderá coordenar alguma atividade
prática dentro do espaço de sala de aula.
b) Todos os cursos têm descrito o nível de complexidade do conteúdo, expressos em Básico/
Intermediário/ Avançado, se recomenda a empresa contratante selecionar os estudantes
com o nível apropriado alcançar efetiva compreensão e aprendizagem.
c) Ao início do curso o participante receberá o conteúdo completo que será desenvolvido na
sessão, assim como qualquer outra instrução ou ferramenta que facilite a execução do
mesmo.
d) Alguns cursos podem conter uma avaliação final para serem aprovados, por exemplo
(HACCP Acreditado, Auditoria Interna baseado em Normas ou Esquemas).
e) Os Certificados são emitidos sob a marca da GLOBAL FS, Órgão Acreditador e/ou Certificador.
f) Os Certificados podem levar um período maior que 15 dias úteis para serem emitidos.

iii)

Privacidade do conteúdo e direito de autoria.
a) Os slides mostrados em cada sessão se consideram propriedade da marca Global FS através
da GLOBAL FS EDUCATION CENTER por onde o instrutor não poderá em nenhum momento
compartilhar de maneira digital essa informação.
b) O estudante receberá um material de apoio similar aos slides apresentados, as quais são
comentadas, casos práticos impressos, material audiovisual e qualquer outra orientação
verbal por parte do instrutor.
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Sobre a inscrição para um curso:
a) Para abrir um curso certificação oficial (exemplo: relacionados a FDA, agência regulatória
ou outra agência de certificação que aplique) se deve contar com uma participação mínima
de 3 pessoas formalmente inscritas.
b) Para abrir um curso certificação oficial (exemplo: relacionados a FDA, agência regulatória
ou outra agência de certificação que aplique) se aceita um número máximo de 15 pessoas.
c) As inscrições aos cursos são feitas sob as modalidades:
a. Inscrição Individual: Custo por estudante até completar um mínimo de 3 pessoas com

exceções declaradas no termo iv-a.
b. Inscrição por Grupo em uma Sessão: Não considera um número mínimo de

participantes em uma mesma sessão, com exceção de cursos especificados no item iv a.
d) O custo para os cursos mencionados será no seguinte formato: (R$/ESTUDANTES) ou em

e)
f)
g)
h)

v)

(US$/ESTUDANTES), apresentados na cotação não sofrerão nenhum tipo de alteração no
valor final mais os impostos.
Global FS se reserva no direito de fazer promoções referentes a ofertas ou descontos no
preço da inscrição em qualquer data do ano.
As porcentagens referentes as promoções e ofertas podem ser apresentadas na cotação,
fatura final e comunicadas ao cliente via e-mail.
Para caso de promoções ou desconto, pode-se gerar uma nova cotação com os novos
valores negociados.
As promoções e ofertas tem data de vencimento segundo o considerado pela empresa
contratada.

Sobre o cancelamento de um curso
a) Global FS fornecerá a informação detalhada a todos seus clientes a fim de evitar uma má
interpretação relacionada as ofertas de produtos e serviços.
b) Global FS se reserva no direito do cancelamento, reprogramação das datas das sessões ou
propriamente do curso sob as seguintes condições:
1. Não se atinge o número mínimo de estudantes formalmente inscritos no término do
prazo de inscrições (iv a).
2. Em caso de cancelamento por algum evento inesperado por parte do contratante
durante a execução da atividade, deverá ser coberto o valor completo da atividade e
todos os custos adicionais de alteração de viagem e estadia para o deslocamento do
instrutor.
3. Na ocorrência de algum evento inesperado a vontade do instrutor (acidente pessoal,
protestos locais na cidade onde será prestado o serviço, problemas de tráfego aéreo,
doenças inesperadas que o impossibilitem, eventos naturais ou qualquer outro ato
não comum que impeça a mobilidade do instrutor).
c) A reprogramação da data do curso deve ocorrer sob acordo mútuo entre os participantes e
a contratante caso ocorra algum evento com base nos termos v b.
d) Em caso de apresentar o cancelamento da participação com 8 a 9 dias úteis de antecipação
a realização da atividade, a empresa contratada aplicará uma penalidade de 25% sobre o
valor do curso, caso o cancelamento ocorre em um período menor de 7 a 5 dias de
antecipação a penalidade aplicada pela empresa contratante será de 50% do valor do curso.
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e) Algumas condições se aplicam como exceção para o cancelamento por parte do

participante fora da data estabelecida no termo (v d) (ex. Eventos naturais desfavoráveis
que limitem a execução do curso, eventos inesperados que não estão sujeitos ao controle
da empresa contratada como sabotagem, atos terroristas, etc).
vi)

Sobre o preço do curso.
a) Os preços em cada país podem estar sujeitos a mudanças sob prévia avaliação de mercado
por parte da Global FS.
b) Os valores apresentados já incluem impostos, coffees e custos adicionais para

deslocamento do instrutor.
c) As cotações possuem validade de 30 dias depois da emissão.
d) O comprovante de pagamento da ordem deve ser enviado para vendasbr@globalfoodsafety.com .
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