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Para
Empresas

'Sobre a Alura Para Empresas

Trazemos aprendizado ímersívo para empresas, através de aulas práticas, acesso
online e offline, 100% em português. Criamos cursos que antecipam as demandas do
mercado. A sua equipe aprende agora o que seus clientes vão pedir amanhã. São mais
de 1.300 cursos de programação, transformação digital, data science e soft skills.

Planos de estudos personalizados
Monte trilhas personalizadas de aprendizado para toda empresa, um único time ou
pessoa. Faça verdadeiros guias utilizando nossos cursos, podcasts, artigos e, se desejar,
inserindo também o link de conteúdos externos.

Painel de Gestão
Acompanhe as métricas e a evolução do aprendizado de cada pessoa no time. Nosso
dashboard dá clareza do engajamento e gera relatórios para que você visualize como
otimizar a capacitação e rendimento dos colaboradores.

Gestão de conta dedicada
Nossa equipe de Sucesso do Cliente fica por perto durante toda a jornada dos profissionais.
Do plano de estudos até o apoio para estruturar e melhorar as estratégias de
aprendizagem, a Alura treina e desenvolve seus times lado alado
com você.
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| Algumas organizações que treinam
suas equipes com a gente
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IBenefícios da educação corporativa
com a Alura

Para o RH:

Criar e fortalecer uma cultura de aprendizado
A Jornada A/ura de Educa da Cor orativa tem como meta final montar uma
cultura forte de aprendizado na empresa: um ambiente no qual o conhecimento
é valorizado, compartilhado e contínuo.

Redução de turnover
O investimento em educação e a oportunidade de crescimento profissional

iª pode tornar—se uma vantagem valiosa para a empresa, aumentando a
satisfação das pessoas no trabalho, resultando em maior produtividade e
engajamento dentro dos times.

Treinamento para toda empresa numa única plataforma
A diversidade de conteúdos na Alura permite capacitar todas as pessoas da
empresa, desde o time de desenvolvimento até a equipe de atendimento,
sem a complexidade de instalação e manutenção da maioria das plataformas
de ensino à distância.
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Para a liderança:

Equipe à frente da concorrência

© Nossos conteúdos são produzidos e atualizados de acordo com a demandaatual do mercado. Treine seu time com quem é referência.

Capacite seu time com as habilidades específicas necessárias para a
transformação do seu negócio, aproveitando talentos internos e diminuindo
a competição por profissionais no mercado.

0 Diminuir a competição por profissionais

Insights estratégicos
Os relatórios gerenciais demonstram o engajamento e aproveitamento das

' equipes na plataforma. Além disso, disponibilizamos conteúdos exclusivos,
como ebooks, guias e podcasts, com assuntos que complementam
o programa de treinamento.

Para cada participante:

Conhecimento e “mão na massa"

© As aulas focam na solução de problemas reais do dia a dia das empresas e adidática incentiva a colocar os conceitos em prática para reforçar e atestar o
conhecimento adquirido.

Conveniência e acessibilidade
Com os aplicativos Android e iOS, é possível estudar onde e quando quiser: e'
só fazer o download do curso para assistir às aulas e fazer exercícios offline. A
maioria dos cursos também possui transcrição do vídeo.

Certificado
Após a finalização de cada curso é emitido o certificado de conclusão com o
nome da pessoa que realizou o mesmo.
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' Investimento

| Contratação corporativa:

'Acesso a +1.300 cursos e lançamentos semanais;

'Criação de planos de estudos para empresa, para time e *individuais*
[*em caso de Corp Plus];

Análise de engajamento;

'Gestão de conta dedicada [em caso de Corp Plus];

ºAcesso à API [em caso de Corp Plus];

oApIicatívo mobile iOS e Android ;

ºFórum de dúvidas;

'Acessos às formações;

'Acessos fixos

'Duração do contrato 12 meses

Valor do investimento

Anual por licença R$ 1.200,00 - Corp

Anual por 05 licenças Corp
Plano de migração podendo fazer
uma troca de aluno após 6 meses de
uso.

R$( R$ 1.200,00 * 05 licenças ) = R$
6.000,00
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' Contratação e pagamento

Logo após recebimento de NOTA DE
EMPENHO ou PEDIDO DE COMPRALiberação de acessos

Prazo mínimo de contratação 12 meses

, . N 60 meses (art. 57, inciso II da Lei Federal
Prazo maXImo de contrataçao

8.666/93)

Forma de pagamento Boleto ou transferência bancária

Prazo para pagamento 30 dias

Dados bancários:

SP - Santander (033)

AG 4199

CC 13000609-0

CN PJ 05.555.382/OOOi—33

| Anexos:

CND federal Procuração e APCA

CND estadual SICAF
CND municipal Não emprego de menor

FGTS Notória especialização
Receita Federal Designação de preposto
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| Termos de uso 1/13
Última atualização: 20 de outubro de 2021

Disclaimer: lfyou, for any reason, cannot reasonably understand these Terms & Conditions in
Portuguese, please contact us immediately through the following e—mail: con tato©alura.com.br.
In case you accept these Terms & Conditions before fully reading and understanding them, you
hereby acknowledge that you are doing this at your own ris/<.

Estes Termos e Condições de Uso (“Termos e Condições de Uso") têm como objetivo regular a
utilização, por você (“Mºçª") e por seus colaboradores (“Aluno"), da plataforma denominada Alura
(“Plataforma“), desenvolvida e provida pela AOVS Sistemas de Informática S.A., sociedade
anônima, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, n0 3.195,
conjunto 133, Vila Mariana, CEP 04101—300, inscrita no CNPJ/MF sob o n0 05.555.382/OOOl—33
(“Alura”).

A Alurajuntamente com Você, Usuario Corporativo (e/ou Contratante e/ou Unidade Demandante),
poderão celebrar, em apartado, termo comercial, formulário de contratação e/ou proposta
comercial que discipline as condições comerciais da contratação, incluindo, mas não se limitando
a, preço, prazo de contratação e/ou multa por extinção da relação comercial, caso em que tais
condições comerciais acordadas deverão prevalecer sobre as condições comerciais presentes
nestes Termos e Condições de Uso, permanecendo estes Termos e Condições de Uso vinculantes
as Partes em relação a todas as demais matérias não modificadas expressamente pelo termo
comercial, formulário de contratação e/ou proposta comercial.

1. Definições
ll. Todos os conceitos iniciados com letra maiúscula nestes Termos e Condições de Uso
deverão atender as definições abaixo, tanto no plural quanto singular:

Aluno(s): pessoa física que criou, ou teve criada, a Conta de Aluno para utilizar os serviços e
funcionalidades oferecidos pela Alura por meio de sua Plataforma;

Conta Corporativa: a conta corporativa administra e gerencia 1 (um) ou mais Alunos que têm
acesso a Plataforma;

Conta de Aluno: registro e identificação do(a) aluno(a), conforme definido abaixo, com
usuario/login e senha de acesso a Plataforma;
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| Termos de uso 2/13

Conteúdo: atividades, gráficos, tabelas, serviços ou materiais de apoio, os quais incluem, mas não
se limitam a, videoaula, questionários, apresentações, imagens, textos, layouts, esquemas,
ilustrações, documentos, clipes de áudio e vídeo, HTM L, formulários para geração de documentos
eletrônicos, softwares e outros arquivos disponíveis na Plataforma;

Conteúdo de Aluno: quaisquer dados que, nos termos da LGPD, sejam considerados dados
pessoais do(a) aluno(a);

Cursos: cursos disponibilizados por meio da Plataforma pela Alura para o Aluno, na modalidade
virtual ou presencial;

Dados Pessoais: informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável, nos
termos da l_GPD;

Informações Não Autorizadas: informações ou atividades que o Aluno não deve disponibilizar,
enviar, carregar, transmitir ou realizar por meio da Plataforma;

Infraestrutura Digital: todos os softwares, servidores, serviços, bases de dados e outros
componentes que viabilizam a operação e o funcionamento da Plataforma, conforme definida
abaixo, por parte da Alura.

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Notificações: comunicados, avisos e mensagens enviados ao Aluno, seja via e—mail ou via
mensageiro eletrônico da Plataforma;

Plano: plano contratado para acessar as aulas e o material didático de todos os cursos que se
encontram na Plataforma, contratado na modalidade corporativa, pelo Usua'rio Corporativo;

Plataforma: interface interativa de propriedade da Alura que suporta todos os serviços e
funcionalidades disponíveis ao Aluno, conforme definidos abaixo, a qual poderá ser
disponibilizada em formato de site na internet, aplicativos móveis, dentre outros meios, a
exclusivo critério da Alura;

Política de Privacidade: documento contendo a descrição de como a Alura coleta e trata os
Dados Pessoais dos Alunos, disponível no seguinte link:
https://WWW.alura.com.br/politica-de-privacidade;

Site: conjunto de hipertextos administrado pela Alura e acessível via rede mundial de
computadores a partir do seguinte link: https://WWW.alura.com.br/;
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Tratamento de Dados: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. A presente definição para
Tratamento de Dados Pessoais coincide com a definição trazida pela LGPD;

Usuário Corporativo: e Você, empresa ou entidade contratante que subsidia parcial ou
integralmente a assinatura de Aluno.

2. Aceitação dos Termos e Condições de Uso

2.1. Ao contratar e usar a Plataforma, Você concorda com as condições destes Termos e
Condições de Uso, a Política de Privacidade e as leis, normas e regulamentos aplicáveis.

2.1.1. O aceite dos Termos e Condições de Uso por Você e pelo Aluno e indispensável para a
utilização da Plataforma e vincula contratualmente as Partes. Você deverá se certificar de ter lido,
entendido e concordado com estes Termos e Condições de Uso, caso contrário não poderá acessar
e usar a Plataforma.

3. Conta de Aluno

3.1. Para usar e acessar a Plataforma, o Aluno deverá se registrar ou ter a sua conta criada e
manter uma Conta de Aluno. O registro de Conta de Aluno exige que Você e/ou Aluno apresente
a Alura determinados Conteúdos de Aluno, tais como seu nome, endereço, número de telefone,
idade, endereço eletrônico e número de inscrição no CPF.

3.2. Caso um potencial aluno tenha menos 18 (dezoito) anos e não seja emancipado, a
ativação de sua conta de aluno dependerá de autorização de seu responsável legal.

3.3. Você e/ou o Aluno se responsabilizam por manter as informações do Aluno corretas,
completas e atualizadas em sua Conta de Aluno. Caso tais informações não estejam corretas,
completas e atualizadas em sua Conta de Aluno,
(i) O Aluno poderá ficar impossibilitado de acessar e usar a Plataforma; ou

(ii) A Alura poderá extinguir estes Termos e Condições de Uso.
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