
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DO USUÁRIO CNA Go 
 

Este documento (o “Contrato”) representa o acordo firmado entre você, cujos dados foram 

informados na ficha de cadastro anteriormente preenchida na plataforma de ensino de idioma 

online,  disponível  no  endereço  www.cnago.com.br  (a  “Plataforma  CNA  Go”),  e  a  GO 

TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 30.062.127/0001-04, com sede na Rua Afonso de Freitas, nº 377, conj. 506, bairro Paraíso, 

cidade  de  São  Paulo,  estado  de  São  Paulo,  CEP:  04.006-051 (mas  pode  nos  chamar 
simplesmente de “CNA Go”). 

 
Caso tenha chegado até aqui, você já concluiu o preenchimento dos seus dados na ficha 

cadastro, a escolha da forma e condições de pagamento e agora pretende conhecer todos os 

detalhes da sua contratação (o “Processo de Contratação”). 
 

Ao criar sua conta de acesso à Plataforma CNA Go, você estará sujeito às disposições do presente 

Contrato, dos Termos de Uso (https://static.cnago.com.br/termos/termos.pdf) e da Política de 

Privacidade e Segurança da Informação (https://static.cnago.com.br/termos/politica.pdf) que o 

integram. Por isso, é muito importante que, antes de continuar, você leia com atenção esses 

documentos, os quais, em conjunto, serão chamados de “Acordo”. Ao acessar a Plataforma CNA 

Go, você entende e aceita todas as disposições do Acordo. 
 

Caso tenha qualquer dúvida, você pode nos contatar por meio do nosso canal de atendimento 
online (https://www.cnago.com.br/help-center/) ou consultar o nosso FAQ 
(https://www.cnago.com.br/help-center/faq), no qual encontrará, ainda, importantes 
informações adicionais às dispostas no Acordo. 

 
Caso você não concorde com qualquer das disposições do Acordo não crie ou use sua conta de 

acesso à Plataforma CNA Go. 
 

Você afirma ter mais de 18 anos, ser capaz e livre para assumir as obrigações do Acordo ou estar 

acompanhado por seus responsáveis legais. 
 
 
 

O que você está contratando 
 
 
 

Ao aceitar os termos do Acordo, você está contratando, simultaneamente e durante o período 

de 6 meses, o licenciamento de uso de um estágio da Plataforma CNA Go escolhido e/ou 

recomendado por um profissional do CNA Go (o “Estágio”) e a prestação de serviços de ensino 

de línguas em aulas de conversação online (os “Encontros Online de Imersão”), realizados 

diretamente na Plataforma CNA Go. 
 

Ao contratar a licença de uso do Estágio, você terá direito a acessar o Estágio com conteúdo 

didático online, adequado ao seu desempenho no teste de nivelamento e ao seu contínuo 

progresso nas atividades disponibilizadas. Na Plataforma CNA Go, você poderá, ainda, interagir 

com outros usuários, compartilhar conteúdo e consultar professores. Para entender como 

funciona a Plataforma CNA Go e como ela deve ser usada, você deve ler atentamente os 
<Termos de Uso> que integram o Acordo. 

 
Além de ter acesso ao Estágio, você também terá direito a aulas de conversação online. Para 

participar dessas aulas, você só precisará do material  didático  disponibilizado  digitalmente  na  

Plataforma  CNA  Go, em formato PDF.  
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Para ser aprovado no Estágio e obter um certificado de aprendizagem, você deverá obter o 

status “learned” em cada uma das estações (situações comunicativas) do seu mapa de avaliação 

de aprendizagem do Estágio e ter comparecido ao mínimo de Encontros Online de Imersão, de 

acordo com  o  Estágio  contratado.  Neste  caso,  o  certificado  de  aprendizagem  será  

emitido  e disponibilizado, por meio da Plataforma CNA Go, para ser salvo ou impresso, em até 

5 (cinco) anos a contar da sua emissão. 
 

1.   Escolhendo o dia e o horário de suas aulas 
 

No Processo de Contratação, você indicou opções de dia e horário de sua conveniência para 

a realização dos Encontros de Imersão. O CNA Go terá até 30 (trinta) dias para acomodá-lo 

em uma de suas turmas. 
 
 

Você será notificado por e-mail acerca da sua inclusão em uma turma, bem como do cronograma 

dos Encontros Online de Imersão. Os dias e intervalos de horários indicados por você serão 

respeitados, mas o horário exato das aulas será estabelecido em função da disponibilidade 

de turmas. O cronograma das aulas seguirá o dia escolhido com periodicidade quinzenal, sendo 

que na ocorrência de feriados em dia de Encontro de Imersão, o mesmo será realizado na 

quinzena subsequente. 
 

2.   Pagamento 
 

Ao  concluir  o  Processo  de  Contratação,  você  concorda  em  pagar  ao  CNA  Go  o  valor 

anteriormente indicado no Processo de Contratação (o “Pagamento”) , podendo o valor ser 

parcelado no cartão de crédito em até 6 (seis) vezes ou via boleto bancário à vista, ocorrendo o 

primeiro vencimento em até 5 (cinco) dias úteis após a formação de turma. O Pagamento deverá 

ocorrer conforme as condições por você escolhidas e anteriormente definidas, não podendo 

ser alterada após a conclusão do Processo de Contratação. 
 

Você se compromete a utilizar apenas de meios de pagamento idôneos e se dispuser das 

condições econômicas para efetuar a transação. Será permitido o uso de cartões bancários de 

titularidade   de   terceiros  para   a  efetuação   de   quaisquer   pagamentos  apenas   quando 

previamente autorizado pelo respectivo titular do instrumento de pagamento. 
 

Quaisquer  pagamentos  efetuados  por  você  serão  exclusivamente  realizados  por  meio  de 

prestadores de serviços de pagamento indicados na Plataforma CNA Go (os “Facilitadores de 

Pagamento”),  de  acordo  com  os  termos  e  condições  dispostos  por  cada  Facilitador  de 

Pagamento  sobre  os  quais  o  CNA  Go  não  tem  qualquer  ingerência  (as  “Condições  do 

Facilitador”). São as Condições do Facilitador que tratarão do funcionamento dos serviços 

prestados pelos Facilitadores de Pagamento, da cobrança de eventuais taxas adicionais, do 

prazo para processamento do Pagamento e das políticas de proteção de dados, registros de 

conexão e de acesso a aplicações de internet. 
 

Caso haja qualquer denúncia, não aprovação, bloqueio ou solicitação de cancelamento de 

qualquer Pagamento efetuado por você, bem como se você atrasar o Pagamento por mais de 5 

(cinco) dias úteis contados do seu vencimento, o CNA Go poderá, a seu exclusivo critério e sem 

prejuízo de outras medidas que entender adequadas, cancelar a sua contratação. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Duração do Curso 
 
O presente Contrato tem vigência de 6 (seis) meses, contados a partir do dia de 

finalização do Processo de Contratação. Durante esse período, você pode acessar a Plataforma 

CNA Go sempre que quiser para utilizar o Estágio e interagir com professores e outros 

usuários, mesmo após obter o status “learned” em todas as situações comunicativas de 

avaliação de aprendizagem. 
 
Ao fim dos 6 (seis) meses, você receberá um e-mail convidando-o a contratar novamente um 

módulo da Plataforma CNA Go, nas condições financeiras vigentes no momento da nova 

contratação. 

 

4. Procedimento para cancelamento  

 

Para formalizar o cancelamento da contrato do Estágio e dos Encontros Online de Imersão você 

poderá formalizar sua solicitação via e-mail para atendimento@cnago.com.br. 

A equipe CNA Go após o recebimento do e-mail, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para análise 

e retorno da solicitação de cancelamento, e proceder eventual devolução de valores. 

O reembolso de qualquer valor decorrente do cancelamento do curso será realizado nos 

mesmos moldes da opção de forma de pagamento exercida por você quando da contratação 

dos serviços, ou seja: 

 Reembolso através de estorno em cartão de crédito: o CNA Go notificará a 

administradora do cartão e o estorno das parcelas ocorrerão diretamente na fatura, em parcela 

única, independentemente do número de parcelas selecionadas na compra. O prazo para 

ressarcimento do valor pago dependerá da política de estorno da administradora do seu cartão. 

 Reembolso de contratação realizada com pagamento de boleto à vista: após o retorno 

da solicitação de cancelamento e conferência da compensação em favor do CNA Go, o 

reembolso será realizado no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, através de depósito, DOC ou 

transferência bancária em conta de sua titularidade, não sendo possível pagamento em dinheiro 

ou depósito em conta de terceiros. 

 
 
5.   Cancelamento da contratação sem qualquer multa 
 
Você pode cancelar a contratação do Estágio e dos Encontros Online de Imersão até 30 dias 

após a conclusão do Processo de Contratação ou até 7 dias após sua inclusão em uma 

turma, o que acontecer por último (o “Período de Arrependimento”). Não se preocupe, não 

será cobrada qualquer multa de cancelamento nessa hipótese. 
 
Caso o CNA Go não seja capaz de acomodá-lo em uma turma, o Acordo será rescindido 

sem ônus para você, para ao CNA Go, em razão dessa impossibilidade. 
 
Em qualquer das hipóteses acima, você será inteiramente reembolsado por qualquer valor que 

já tenha pago, após a realização dos procedimentos indicados no item 4. 
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6.   Multa por violação ou cancelamento da contratação 
 
Se você violar qualquer disposição do Acordo, a qualquer tempo, e não sanar a violação em 5 

(cinco) dias depois de ser notificado pelo CNA Go ou, simplesmente, se você desejar cancelar a 

contratação após o Período de Arrependimento, serão devidos  ao CNA Go os valores ainda não 

pagos  relativos  ao  período  de  tempo  em  que  você  teve  acesso  à  Plataforma  CNA  Go, 

independentemente  de  ter  participado  dos  Encontros  Online de  Imersão,  bem  como  os  

valores referentes aos Encontros Online de Imersão já realizados, acrescidos de multa de 20% 

(vinte por cento) incidente sobre o valor proporcional ao período restante de contratação. Caso 

os valores que você já tenha pago ao CNA Go sejam superiores ao valor devido em razão da 

violação, o CNA Go o reembolsará do excesso após a realização dos procedimentos indicados 

no item 4. 
 
7.   Consequências do cancelamento ou violação da contratação 
 
Nas hipóteses de cancelamento ou violação da contratação, você receberá um e-mail a respeito, 

momento em que o seu acesso à Plataforma CNA Go, incluindo o Estágio contratado, a sua 
participação nos Encontros Online de  Imersão  e  a  obtenção de  certificado  serão 

imediatamente interrompidos. 

Fica estabelecido que o cancelamento somente será considerado válido após o recebimento do 

e-mail de cancelamento confirmando e contendo as informações de seu respectivo 

cancelamento. 
 
8.   Responsabilidades 
 
Ao  concordar  com os  termos  deste  Acordo, você entende  e  aceita  que os resultados  do 

aprendizado de idioma dependem de seu esforço pessoal e que o CNA Go não faz qualquer 

promessa ou garantia de que você terá sucesso em seus estudos. 
 
Você se obriga a indenizar o CNA Go e mantê-lo livre e a salvo de qualquer notificação, ação ou 

reclamação de qualquer natureza que venha a ser proposta por terceiro contra o CNA Go em 

decorrência de ato ou fato por você praticado relacionado ao CNA Go, ao Estágio, à Plataforma 

CNA Go, e aos Encontros Online de Imersão. 
 
9.   Outras disposições 
 
A partir do momento em que você concordar com os termos do Acordo, serão válidas e exigíveis 

todas as obrigações assumidas por você e pelo CNA Go, com exceção das obrigações referentes 

aos Encontros Online de Imersão, as quais só se tornarão exigíveis após sua acomodação em 

uma turma. 
 
Caso alguma disposição deste Contrato seja contrária ao disposto nos Termos de Uso ou na 

Política  de  Privacidade  e  Segurança  da  Informação,  deverá  prevalecer  o  conteúdo  deste 

Contrato. Havendo divergência entre os Termos de Uso e a Política de Privacidade e Segurança 

da Informação, prevalecem os Termos de Uso. Caso alguma disposição do FAQ seja contrária ao 

disposto em algum dos instrumentos que compõem o Acordo, deverá prevalecer o conteúdo do 

respectivo instrumento. 
 
Este Contrato, os Termos de Uso e a Política de Privacidade e Segurança da Informação, em 

conjunto, representam o inteiro acordo firmado entre você e o CNA Go com relação ao seu 

objeto e substitui qualquer outro contrato ou acordo anterior. 
 



Efetivando o contrato de Estágio e acessando a Plataforma CNA Go, você expressa seu 

consentimento e concordância com o presente Contrato. Se você não aceitar os termos, deve 

abster-se de utilizar a Plataforma CNA Go através da solicitação de cancelamento de acordo com 

a cláusula 4 e seguintes. 

 

Caso qualquer parte do Acordo seja considerada inválida, nula, ineficaz ou inexequível, os 

termos restantes continuarão em vigor e efeito. 
 
Qualquer omissão ou tolerância sua ou do CNA Go quanto a exigir o estrito cumprimento das 

cláusulas e condições do Acordo ou quanto a exercer qualquer direito nele previsto, não 

constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito de exercê-lo, a qualquer tempo. 
 
O CNA Go poderá atualizar, a qualquer momento, total ou parcialmente a forma pela qual as 

condições do Serviço são prestadas, o que pode ter impacto sobre as cláusulas contidas neste 

Acordo. Nesse caso o CNA Go compromete-se a garantir os direitos adquiridos por você. Caso 

você continue a acessar Plataforma CNA Go, será presumida a sua aceitação das novas 

condições, bem como das modificações eventualmente efetuadas. Todas as novas condições 

serão devidamente informadas a você. 

 

O presente Acordo será regido pelas leis do Brasil. O CNA Go e você concorda em tentar resolver 

amigavelmente qualquer conflito eventualmente derivado de suas disposições. Caso não seja 

possível a resolução do conflito por meios amigáveis, fica eleito o foro de São Paulo - SP, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 


