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Política de Cancelamento e 
Remanejamento

Objetivo: estabelecer padrões para uma relação ganha - ganha entre o Instituto 

Brasileiro de Coaching - IBC e seus clientes em questões ligadas a remanejamento e 

cancelamento de participação nos módulos, eventos e/ou formações. 
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POLÍTICA EM CASO DE CANCELAMENTO OU REMANEJAMENTO POR 
PARTE DO ALUNO. 

•  Para remanejamento de um módulo ou formação é necessário o pagamento de uma 

taxa de R$150,00 (cento e cinqüenta reais), referente às despesas administrativas e 

operacionais envolvidas na mudança. Estarão isentos da taxa de remanejamento 

clientes que solicitarem remanejamento pela primeira vez com 15 dias de antecedência 

do inicio do treinamento. É possível o IBC fazer até 03 remanejamentos. 

•  Não há devolução do valor referente à inscrição em função dos custos administrativos 

e operacionais já absorvidos pelo Instituto Brasileiro de Coaching na realização e 

formalização da sua inscrição. 

•  Quando necessário, aceitamos o cancelamento de cursos até 07 (sete) dias úteis antes 

do início do treinamento com a retenção de 20% do valor pago referente a custos 

administrativos e operacionais. Caso a solicitação de cancelamento seja feita após os 7 

dias úteis estipulados cobraremos 50% do valor total. É importante salientar que nos 

casos de cancelamentos os descontos serão baseados em nossos valores completos, 

sem considerar qualquer negociação especial que por ventura possa ter ocorrido. 

•  Caso o inscrito não compareça ao curso sem qualquer comunicação prévia, o Instituto 

Brasileiro de Coaching se reserva o direito de não reembolsar qualquer valor 

previamente pago. Lembrando que se o treinando não puder comparecer poderá 

solicitar remanejamento de turma, neste caso será gerada uma taxa de custos 

operacionais e administrativos de R$150,00 (cento e cinqüenta reais), o aluno também 

poderá enviar outra pessoa em seu lugar, sendo que essa solicitação poderá ser feita 7 

(sete) dias antes da data prevista para início. 

m um de nossos profissionais da área. 
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POLÍTICA EM CASO DE CANCELAMENTO OU REMANEJAMENTO POR 
PARTE DO IBC. 

•  O Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) se reserva o direito de alterar a programação 

de cursos, com até 02 (dois) dias úteis de antecedência da data prevista para início do 

curso, caso o número mínimo de inscritos não seja atingido ou por motivos de força 

maior (exemplo: catástrofe natural, saúde). Nesse contexto, caso haja interesse por 

parte do aluno, o IBC poderá restituir pagamentos já efetuados pelos inscritos com o 

abatimento de encargos financeiros gerados por bancos ou intermediadores.  

•  O prazo para estorno de valores é de 30 dias, contabilizados a partir do dia de 

confirmação de estorno e o prazo para análise e resposta do IBC para qualquer 

solicitação de estorno é de 05 dias úteis a partir da solicitação. 

•  O cancelamento de curso ou mudança de data  não acarreta ao IBC nenhum encargo 

financeiro com o aluno, gerado em função de agendamento de viagens, estadias e 

qualquer outro tipo de despesa. Os participantes são incentivados a comprar 

passagens reembolsáveis para o caso de cancelamento ou reprogramação de um 

programa. Os participantes devem também estar cientes de que a maioria das 

passagens de avião, inclusive passagens não reembolsáveis ou com desconto, pode 

ser reemitida em até um ano a partir da data de emissão da passagem original.  


