
Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 105, Cognópolis – 85856-750 – Foz do Iguaçu / PR – Brasil 

 

 

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO IMERSÃO EM ECTOPLASMIA 

DADOS DO ALUNO E DO CURSO 20 a 222 de março de 2020 (letra de forma): 

LOCAL: SEDE DA ECTOLAB   CIDADE: FOZ DO IGUAÇU   UF: PR 

NOME COMPLETO DO ALUNO: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL (Caso o aluno seja menor de 18 anos): 

_____________________________________________________________________________ 

CPF:______________________ ENDEREÇO:_________________________________________ 

_____________________________________________________ CEP: ___________________ 

TELEFONES: (        ) _______________________ (res.) (        )_______________________ ( cel.)  

(       ) _______________________ (com.) 

VALOR PAGO:  R$ _____________________________________ (________________________ 

____________________________________________________reais) 

NÚMERO DO RECIBO: __________________________________________________________ 

DATA: _________/_________/_________ 

A inscrição e a participação do aluno supracitado no curso Imersão em Ectoplasmia, 

ministrado pela Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e 

Paracirurgia – ECTOLAB, implica no conhecimento e na aceitação de todos os avisos aqui 

constantes: 

01. Instituição. A Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e 

Paracirurgia – ECTOLAB é uma instituição conscienciológica, conscienciocêntrica, 

associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, científica, educacional, apolítica, 

independente, transnacional, assistencial, multidimensional, e universalista, dedicada à 

reeducação consciencial à partir da Parapesquisologia Interassistencial e da pesquisa em 

Ecoplasmia e Paracirurgia. 

02. Objetivo. O Imersão em Ectoplasmia é um curso de campo voltado à 

autoexperimentação e à autoanálise quanto ao desempenho pessoal em atividades 

parapsíquicas, pesquisa laboratorial e nível de autocriticidade perceptiva. 

03. Inscrição. A inscrição se efetiva com o correto preenchimento do cadastro de aluno, 

fornecido pela Instituição, juntamente com o pagamento e a escolha da turma a ser 

frequentada pelo aluno. 
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04. Vinculação. O aluno fica vinculado à turma pré-selecionada por ele na inscrição 

sendo vedada  a mudança de turma. Em casos excepcionais, mediante mútuo acordo, 

será permitida a mudança de turma. 

05. Duração: O curso Imersão em Ectoplasmia tem a duração de 28 (vinte oito) horas. 

06. Chegada. O aluno deverá comparecer ao local de início do curso no horário pré-

determinado pela Instituição. 

07. Direitos. A quantia paga no ato da inscrição garante ao aluno o Material do curso, 2 

coffee breaks, 1 café da manhã (domingo) e 3 almoços (sexta, sábado e domingo) 

servidos em Hotel, durante o período de sua realização.  

08. Devolução. Se o aluno desistir de participar do curso, objeto deste instrumento, até 

7 (sete) dias antes do evento, terá direito à devolução do valor pago, descontados 20% 

(vinte por cento) referentes às despesas administrativas, desde que informe sua 

decisão por escrito à ECTOLAB. Nas desistências, sempre manifestadas por escrito, 

ocorridas a menos de 7 dias da realização do curso, ocorrerá o reembolso do valor pago 

descontadas as taxas administrativas e também as despesas do Hotel referentes ao 

café da manhã e almoço. 

09. Prazo. A ECTOLAB terá prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data do 

recebimento da manifestação inscrita para devolver os valores previstos no item 08. 

10. Responsabilidade. A utilização, o aproveitamento e o aprimoramento pessoal das 

informações recebidas durante o curso é de exclusiva responsabilidade do aluno. 

As omissões serão resolvidas mediante mútuo acordo entre o aluno e a ECTOLAB. 

Neste ato, na condição de aluno maior de 18 anos, decido livremente participar do 

curso Imersão em Ectoplasmia e concordo integralmente com os termos do presente 

acordo.  

Foz do Iguaçu, ________ de _________________________ de ___________. 
  
 

______________________________________________________________________ 

Nome do aluno e assinatura do aluno (ou responsável) 

Nº de Recibo: _______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia – ECTOLAB 


