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REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS  

MINISTRADOS PELO CCVL ACADEMIA 

 
O CCVL Academia ministra Cursos de Formação na área do ensino, comportamento e reprodu-
ção canina, que são geridos pelas seguintes regras de participação: 
 

1. O CCVL Academia disponibiliza Cursos de Formação em sistema presencial e em sis-
tema e-learning (online); 
 

2. Para se inscrever no curso desejado, o candidato deve obter na página correspondente 
do site da Academia, em www.ccvlacademia.com, todas as informações acerca deste. 
Depois, deve preencher os campos obrigatórios da ficha de inscrição, cujo formulário 
está disponível na mesma página, e enviá-la; 

 
3. A ficha de Inscrição depois de recebida pelos serviços do CCVL Academia é analisada 

e, se for aceite, a inscrição fica formalizada. Esta decisão é comunicada ao candidato 
através de email; 

 
4. Todos os Cursos têm um valor base que pode ser alterado em função das opções de 

pagamento escolhidas pelo candidato. Todas estas informações constam nas páginas 
dos Cursos; 

 
5. O candidato deve proceder ao pagamento da opção escolhida, através dos meios de 

pagamento que são oferecidos pelo CCVL Academia e o seu comprovativo deve ser 
anexado no campo da ficha de inscrição disponibilizado para o efeito; 

 
6. No mês de Novembro de cada ano, o CCVL Academia publica um cronograma e plano 

de formações para o ano seguinte. Este cronograma pode ser alterado por motivos im-
previstos e alheios ao CCVL Academia; 

 
7. No caso dos Cursos presenciais, os horários de início dos módulos podem variar, inclu-

sivamente passarem dos sábados para os domingos de manhã, em função de reajusta-
mentos necessários para o bom desenvolvimento dos Cursos;  

 
8. Depois de efectuar a sua inscrição o aluno pode ver-se confrontado com a possibilidade 

de o seu curso ser adiado, ou cancelado, por insuficiência de candidatos inscritos, ou 
por outros motivos alheios ao CCVL Academia, para se realizar o curso. Neste caso, o 
aluno poderá escolher uma de duas alternativas: ou mantém a sua inscrição para outro 
curso que subsequentemente venha a ser realizado; ou é reembolsado do valor que 
liquidou na altura da inscrição; 

 
9. Se o cancelamento do Curso for de iniciativa do aluno, não há lugar a reembolso do valor 

liquidado; 
 

10. Nos Cursos presenciais se o aluno for forçado a faltar por motivos de força maior são 
aplicadas as seguintes regras: 
 

• Módulos teóricos: 
1. Se a falta for a uma aula de matéria, o aluno estudará em casa com o 

auxílio do manual que lhe foi distribuído e das apresentações em 

www.ccvlacademia.com
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formato ppt/pdf da/s Unidade/s Didáctica/s dadas na aula, que serão en-
viadas atempadamente por email para todos os alunos; 

2. Se a falta for a uma aula de teste e o aluno tiver conhecimento anteci-
pado da sua indisponibilidade nessa data, o teste será realizado em data 
a combinar, mas sempre antes da data prevista para a sua realização. 
Se a ausência for conhecida próximo da hora da execução do teste, este 
pode ser adiado para data posterior a combinar com o aluno, mas, neste 
caso, terá que ser apresentado um comprovativo da ausência e o mo-
tivo; 

 

• Módulos práticos: 
1. Se o aluno tiver conhecimento antecipado da sua indisponibilidade na 

data agendada, a aula será realizada no mesmo dia da aula seguinte, 
antes do início desta. Se a ausência for conhecida próximo da hora da 
aula, esta poderá ser realizada no mesmo dia da aula seguinte, antes do 
início desta, mas, neste caso, terá que ser apresentado um comprovativo 
da ausência e o motivo. 

 
11. Os cursos e-learning têm prazos para serem terminados: 

• Adestramento e Psicologia Canina – 12 meses 

• Psicologia Canina, Adestramento Positivo Canino e Completo de Reprodução 
Canina – 9 meses 

• Técnicas de manipulação em Consulta Veterinária – 6 meses 

• Saúde e Cuidados Básicos e Nutrição e Alimentação Canina – 3 meses 
 

12. Nos cursos e-learning, se não houver interacção com o Curso por um período superior 
a 3 meses, este será desactivado e processo arquivado. Para reactivação do Curso o 
aluno deverá liquidar o valor de 50,00€; 
 

13. Todos os cursos têm um documento no final de cada módulo, se forem Cursos presen-
ciais, e no final de cada Curso, se forem cursos e-learning. Esses documentos são: 

 

• Certificado de Formação com a média das avaliações, se forem cursos presen-
ciais; 

• Diploma de Participação com a média das avaliações, se forem cursos e-lear-
ning. 

 
        Estes documentos são emitidos pelo Centro Canino Vale de Lobos; 
 

14. O CCVL Academia disponibiliza instalações pedagógicas totalmente adaptadas e com 
todas as condições de conforto e segurança para ministrar os cursos em sistema pre-
sencial; 

 
15. O CCVL Academia não se responsabiliza por quaisquer acidentes que possam aconte-

cer durante as formações, quer sejam presenciais, ou e-learning. 


