
 

Bom dia! 

Estamos encaminhando este e-mail para os primeiros 15 primeiros inscritos no CURSO ONLINE DE PROJETO DE 

ESTRUUTRAS EM BAMBU, como informado no website do curso - 

https://fredericorosalino.wixsite.com/projetosembambu -  

Pedimos aos que fizeram a pré-inscrição que realizem a inscrição definitiva até 10/04/2021 

A inscrição será efetivada após o pagamento, o qual poderá ser realizado por meio de boleto bancário cartão ou 

depósito em conta conforme as seguintes opções: 

✓ até 6x no cartão pelo Pag Seguro - https://pag.ae/7WKRULVEt 

 

✓ Boleto Bancário emitido pelo Pag Seguro - https://pag.ae/7WKRULVEt 

 

✓ Depósito em Conta corrente a vista – solicitar conta pelo ZAP 61 9285 9277 

 

✓ Até 3 X por depósito em conta corrente - solicitar conta pelo ZAP 61 9285 9277 

Cada turma será de no máximo 10 alunos, deste modo, os primeiros 10 pré-inscritos terão a prioridade de participar 

da primeira turma. 

O início da turma será dia 14 de abril de 2021 

Confira a programação das datas de aulas e atividades     

https://fredericorosalino.wixsite.com/projetosembambu
https://pag.ae/7WKRULVEt
https://pag.ae/7WKRULVEt


 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

✓ O certificado de conclusão é emitido pela Bioestrutura Engenharia e assinado pelo Engenheiro Civil Msc 
Frederico Rosalino após a conclusão do projeto.  

 
✓ A partir do início do curso, com o recebimento do primeiro módulo, o aluno terá no máximo 3 meses para 

concluir o curso, o qual se encerra com a entrega do projeto executivo de arquitetura, lançamento e pré 
dimensionamento, no entanto, todo material ficará disponível por um período de até 1 ano. 

 
✓ As avaliações e exercícios são pré-requisitos para a conclusão do curso e para seguir adiante nos Módulos. 

 

✓ É importante a realização das avaliações para que o conteúdo seja fixado de forma mais efetiva. As avaliações 
serão de consulta, em ambiente virtual, com tempo suficiente para ser mais um estudo do que uma prova. 
 

✓ Caso haja desistência em algum momento do curso o aluno será reembolsado proporcionalmente ao que lhe 
resta completar, contudo, será cobrada uma taxa de cancelamento no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para 
custeio de despesas relativas às inscrições. 
 

✓ Todas os Encontros serão gravados e disponibilizadas para serem assistidas a qualquer momento em um 
período de até 1 ano. 

 
✓ Para marcar as consultorias individuais, será disponibilizada uma grade de horários no qual o aluno poderá 

agendar o momento que lhe for mais conveniente. As consultorias ocorrerão no período da tarde e noite. 
 

Efetue sua inscrição até 10/04/2021 para garantir sua vaga na primeira turma e aproveitar o valor promocional. 

 

Até breve! 

 Frederico Rosalino 

 


