
 

Termos do curso “Introdução ao Software R com Estatística Básica – Online” 

Margulis Consultoria Acadêmica e Ambiental 

1. As aulas acontecerão ao vivo via plataforma online (link de acesso a ser 

disponibilizado com antecedência pela empresa Margulis).  

2. Em todos os dias de curso (de 6 a 11 de Julho de 2020), as aulas acontecerão 

conforme a programação descrita abaixo: 

Primeira parte – das 19 horas às 20:15min 

Pausa – das 20:15min às 20:30min (totalizando 15 minutos de pausa) 

Segunda parte – das 20:30min às 22:00 horas  

3. O material didático disponibilizado pela empresa compreende: 

Scripts correspondentes aos módulos de aulas – os scripts serão enviados via 

e-mail após o término de cada aula, totalizando, portanto, seis scripts.  

Material extra aula – o material extra aula é composto por glossário de funções 

utilizadas no curso e compilado de boas práticas para a escrita de scripts no R, 

ambos a serem enviados no dia 12 de Julho de 2020 juntamente com o 

certificado de conclusão do participante. 

4. A empresa Margulis não disponibilizará os slides das aulas. 

5. As aulas não são gravadas e disponibilizadas após sua realização, exceto quando 

ocorrer solicitação (motivada por questões técnicas ou de saúde) com 

antecedência de pelo menos 30 min antes do início da aula através de mensagem 

na sala de curso ou via e-mail da empresa Margulis.  

6. Havendo solicitação de gravação e disponibilização posterior da aula, o material 

de gravação ficará disponível para todos os alunos por 30 dias. É expressamente 

vedada a redistribuição do material de gravação. 

7. A empresa Margulis não fará reembolso de pagamento. Caso o participante fique 

impossibilitado de acompanhar as aulas, por questões técnicas que se perdurem 

ou questões de força maior, deverá entrar em contato com a empresa Margulis 

para analisar a possibilidade de alocação em turmas futuras do mesmo curso. A 

espera para essa alocação dependerá da agenda da empresa e não há novas datas 

previamente definidas. 

  


