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   TERMO DE COMPROMISSO – PILATES ONLINE 
 

1- Poderá ser solicitado atestado/liberação médica caso a equipe do Projeto Pilates julgue 

necessário. 

2- O Pilates Solo (ou MAT Pilates) é uma aula realizada no chão com o uso de colchonetes, 

tapetes de exercício, faixas elásticas e outros acessórios. Caso você não conheça a 

modalidade, sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas com a secretaria, coordenação ou 

professores antes da matrícula. Pois, solicitações de reembolsos por falta de 

conhecimento sobre essas informações não serão aceitas, uma vez que as dúvidas e o 

conhecimento sobre a modalidade podem ser resolvidos antes da matrícula. 

3- As aulas acontecem 2 (duas) vezes por semana e tem duração de 50 (cinquenta) 

minutos. É cobrada uma taxa de matrícula no valor de R$150,00 (cento e cinquenta 

reais) o que dá acesso à turma escolhida no período de 03 de agosto/2021 a 

dezembro/2021 (a data exata de término será informada posteriormente). Não serão 

realizados ajustes no valor independente da data de matrícula, por se tratar de uma 

taxa de matrícula utilizada para manutenção do projeto e pagamento de taxas da 

FUNDEP e não mensalidade. 

4-  Pedimos que verifique sua condição de saúde e liberação médica antes de realizar a 

matrícula, bem como outras condições gerais para realização da aula. Uma vez que no 

caso de cancelamento com até 7 (sete) dias da data da matrícula só será possível 

reembolsar 50% do valor investido, uma vez que as taxas da FUNDEP para administração 

de projeto de extensão, emissão de boletos, etc.; não são devolvidas. Após 7 (sete) dias 

da matrícula, em hipótese alguma haverá devolução de valores. 

5- O atraso de 5 dias no pagamento do boleto gera automaticamente perda da vaga. Não 

será aceito pagamento fora da data de vencimento do boleto. Caso ocorra este atraso 

deverá refazer a inscrição e aguardar novo boleto. 

6- Lembre-se de que o Pilates Solo é uma aula coletiva e, portanto, o professor não 

consegue personalizar a aula para cada aluno, porém, caso você tenha alguma 

necessidade específica ou sinta qualquer desconforto, informe imediatamente ao 

professor para que o mesmo possa fazer os ajustes necessários. 

7- Os dados fornecidos ao profissional durante o cadastro, avaliação e aulas são de inteira 

responsabilidade do aluno, problemas decorrentes da omissão de informações não 

serão de responsabilidade do profissional e sim do aluno. A qualquer momento, o 

professor poderá solicitar alguma avaliação que julgue necessária e uma das sessões de 

Pilates poderá ser utilizada para avaliação e contabilizada como uma sessão normal. 
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8- O aluno é responsável pelo cumprimento de seu horário. Por se tratar de um projeto 

com grande número de inscritos não existem horários disponíveis para reposição de 

aulas, portanto, independente do motivo da falta, não haverá reposição.  

9- Devido ao grande número de alunos e interessados no projeto, não é possível realizar 

aulas experimentais e/ou reposição de aulas. 

10- A tolerância para atraso é de 30 minutos, após este tempo (caso não exista contato do 

aluno) o professor poderá ausentar-se da sala e o aluno ficar sem a aula do dia. Em caso 

de atraso o profissional poderá reduzir o tempo de atendimento para manutenção do 

bom funcionamento das sessões subsequentes.  

11- Os dados e imagens dos alunos poderão ser utilizados para fins de estudo, sem 

divulgação externa dos de informações pessoais. As fotos e vídeos realizados na sala 

poderão ser postados nas redes sociais do Projeto. Outras informações, sugestões e 

dúvidas poderão ser realizadas através do telefone (31) 99478-8023 ou do e-mail: 

pilates.ufmg@gmail.com 

12- É de inteira responsabilidade de o aluno seguir as recomendações do profissional para 

garantir melhor resultado e o bom funcionamento das aulas. 

13- Lembrando que o Projeto está à disposição para auxiliá-los e esclarecer todas as 

dúvidas, sempre que necessário através do telefone: (31) 99478-8023. 

14- Qualquer pedido de mudança de turma (horário) deverá ser feito a secretária do 

projeto, estando sujeito à disponibilidade. Essas mudanças devem ser solicitadas na 

última semana de cada mês e enviadas para o do e-mail: pilates.ufmg@gmail.com ou 

WhatsApp (31) 99478-8023. Não serão aceitos pedidos fora deste intervalo de tempo 

em nenhuma hipótese. 

15- Não serão aceitas mudanças sem pedido prévio. 

16- A assinatura do termo por uma pessoa adjacente não retira a obrigatoriedade do 

cumprimento do termo de compromisso. O participante matriculado não poderá atestar 

desconhecimento das regras estabelecidas. 

Belo Horizonte, 2021 
 

Eu,__________________________________________________________________
___________________ declaro que concordo com todas as informações acima e 
estou disposto a cumprir todas as normas e regras do Projeto Pilates UFMG. 
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