
CONSIDERAÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

Os preços e formas de pagamento seguem a tabela de preços vigente à época 

da inscrição. 

Pagamentos parcelados não poderão ultrapassar a data da realização do 

evento. Parcelamentos acima de 06 vezes somente serão aceitos através de 

cartão de crédito. Consulte a forma de parcelamento para o curso/evento 

vigente. 

A desistência da inscrição (rescisão) deverá ser realizada por escrito. A 

rescisão imotivada do contrato poderá ser realizada em até 07 dias após a 

contratação. Após esse prazo, a fim de cobrir os custos de realização do 

curso/evento, nos casos de rescisão em até 20 dias de antecedência, será 

retido o percentual de 10% do valor do curso/evento. Caso a rescisão seja feita 

com menos de 20 dias de antecedência, será retido percentual de 20% do valor 

do curso/evento. 

Será entregue certificado somente àqueles que comparecerem a 75% das 

atividades. 

Em caso de inadimplemento nas datas e valores ora definidos, sobre o valor 

em atraso haverá incidência de multa de 2% mais correção monetária pela 

variação IGP-M/(FGV), ou outro que o substitua com equidade em sua falta, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês. 

A técnica é uma recomendação e não substitui os procedimentos tradicionais 

de anamnese e diagnóstico nosológico, eis que atividades privativas do 

médico, conforme Lei n. 12.842/2013. Tampouco se trata de prescrição de 

suplementos nutricionais que trata a Lei n. 8.234/91. Sobre a divulgação do 

método QuantumBio fora do curso, lembra-se que o Código de Ética Médica 

veda a divulgação, fora do meio científico, de processo de tratamento ou 

descoberta valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente 

por órgão competente, como no caso da técnica da Bioressonância no Brasil. 



Não é autorizada a divulgação, por nenhum profissional de saúde ou bem-

estar, de informações e publicidade acerca da QuantumBIO e seus métodos 

como sinônimos de tratamento médico, nem a vinculação de seus produtos a 

medicamentos e demais produtos farmacêuticos. A utilização de eventuais 

equipamentos pelo curso não substitui os exames médicos e laboratoriais 

padrões, bem como seus resultados não correspondem a um diagnóstico. 

 


