
	  

	  

 Acordo De Matrícula Do Aluno      
   MASSACHUSETTS ACADEMY OF BEAUTIOLOGY 

Marlete Rocha-Tringale 
 
 
 

Nome Completo: _________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________ Cidade: __________ Estado: _____  
CEP: ______________ 
Números de Telefone(s) 
Trabalho: __________________________________________________ 
Célula: ____________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________ 
Ocupação atual: _____________________________________________ 
Nome de contato de emergência :________________________________ 
Número de contato de emergência: _______________________________ 
Você tem mais de 18 anos? 
Sim (   )   Não (   )  
 

 
Por favor, leia e coloque suas iniciais em frente de cada numero 

 
1. ____ É responsabilidade do aluno pesquisar todos os regulamentos estaduais e locais 
aplicável a cosméticos permanentes em sua localidade e para determinar se aplicável os 
regulamentos da profissão estão em conflito com a realização de serviços cosméticos 
permanentes no local onde a empresa está estabelecida. 
2. ____ Depósito não reembolsável, conforme designado por tipo de aula selecionado 
(Grupo, Privado, Fundamental, Avançado, Paramédico) é necessário para reservar sua 
vaga na data de aula acordada para o seu treinamento. Esses fundos devem ser enviados 
com o formulário de inscrição. O saldo da mensalidade da aula é devido uma semana 
antes da data da aula programada. (Se o saldo do pagamento for feito em dinheiro, ele 
pode ser aceito no primeiro dia de aula) 
Grupo $ _______________  
Privado $ ______________ 
3. ____ Uma vez que o depósito aplicável exigido e formulário de inscrição do aluno 
preenchido é recebido para uma aula fundamental, os materiais de treinamento pré-aula 
serão enviados por correio, e-mail e / ou apresentado pessoalmente. 
4. ____ Fica entendido que caso eu tenha alguma necessidade especial é necessário o 
preenchimento do presencial parte da aula, devo notificar Marlete Rocha Tringale dessas 
necessidades no mais tardar  1 mês de antecedência em relação ao primeiro dia de aula. 
Exemplo: tamanho de luva específico para alergia ao látex, leitores necessários, 
diabéticos, etc. 
 

	  



	  

	  

5. ____ É de responsabilidade de cada aluno providenciar o certificado  do curso 
Patógenos (mandato para participar do curso Marlete Tringale para ser concluído antes da 
aula) ou conforme exigido por lei em sua localidade. Você pode entrar em contato com 
seu local Departamento de Saúde para encontrar um local e horário de aula.  Um link 
para fazer o curso online sera enchaminhado 
6. ____ Entendo que durante a aula, os procedimentos que irei realizar são invasivos. Isto 
é minha responsabilidade adquirir a série de imunizações contra hepatite B ou, caso ainda 
não tenha adquirido, ou iniciar ou completar a série de vacinação antes do primeiro dia de 
aula, eu concordo em recusar o processo de vacinação de Hepatite B por escrito e 
fornecer isso a Marlete Tringale, mas você não terá permissão para fazer o texte com 
AAM sem ele, em qualquer caso, eu mantenho Marlete Tringale e / ou seus associados, e 
o Centro para Maquiagem  Permanentes, Centro de treinamento de maquiagem 
inofensivo para qualquer exposição acidental a patógenos transmitidos pelo sangue, 
incluindo picadas de agulha, durante a sessão de aula no local ou após a conclusão. 
7. ____ Os alunos são obrigados a providenciar um mínimo de dois modelos para cada 
procedimento realizada para trazer para a aula para o trabalho prático, nos horários 
selecionados para os modelos cronograma. Não peça para alterar o cronograma do 
modelo. A Escola ira ajudar na busca de modelos, cada modelos pagar uma taxa de uso 
de material para a escola no valor de $150  
8. ____ Marque a caixa para confirmar se você mora por perto  
9. ____ Marque aqui se você não mora perto da área em que será treinado.  
10. ____Eu entendo que os livros / manuais e todos os outros materiais de ensino não 
devem ser reproduzido ou de outra forma fornecido a outra pessoa sob qualquer 
condição. 
11. ____ As taxas associadas a esta classe não incluem materiais. Todos os suprimentos 
necessários para fazer pós-aula de maquiagem definitiva são vendidas separadamente. 
(Kits variam de preços)  
 
Você tem alguma deficiência visual ou física que torne difícil aprender um ofício 
detalhado, como cosméticos permanentes? * 
Sim  (    )     não (    )  
Em caso afirmativo, liste em detalhes sobre sua deficiência visual ou física. * 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
12. ____ Entende-se que os alunos devem chegar pontualmente todos os dias e não sair 
antecipadamente, a menos que um pedido prévio por escrito seja dado a Marlete Tringale. 
13. ____ Você concorda em seguir todas as instruções fornecidas nas instruções de pré-
aula e durante classe e concorda em trabalhar de forma coesa com colegas de classe e 
treinadores ou assistência. 
14. ____ Se a qualquer momento antes, durante ou depois das aulas, Marlete Tringale 
sentir que algum (s) aluno (s) está (ão) usando qualquer tipo de droga ou álcool, Marlete 
Tringale tem o direito de interromper as aulas imediatamente e / ou revogar a certificação 
do (s) aluno (s) sem reembolso, de qualquer espécie, referente às aulas e materiais. 



	  

	  

15. ____ Fica entendido que cada aluno deve terminar todas as horas de treinamento 
inclusive a pré-aula e trabalhos de casa à noite e realizar procedimentos práticos 
satisfatórios aprovado por Marlete Tringale a fim de receber um Certificado de 
Conclusão para a aula comparecimento. Marlete Tringale não tem obrigação de emitir um 
Certificado de Conclusão se  o aluno não conclui as atribuições de estudo pré-aula e em 
sala de aula ou, no caso mais dos procedimentos ensinados não são realizados para a 
satisfação de Marlete Tringale durante sessões práticas da classe.  
Marlete Tringale pode emitir um Certificado de Conclusão, refletindo apenas o (s) tipo 
(s) de procedimento (s) realizado (s) para a satisfação de Marlete Tringale se as tarefas de 
estudo pré-aula e em aula, conforme necessário, forem concluídas. 
16. ____ Os alunos são obrigados a trazer uma câmera que eles conheçam. Um 
apropriado para tirar fotos em close-up. É responsabilidade do aluno tirar fotografias das 
modelos antes e depois dos trabalhos realizados nas aulas. Isto representa o início de um 
portfólio prático para fins de marketing e consultoria. Alunos também devem cortar as 
unhas antes da aula.  
17. ____ Entende-se que não há garantia de sucesso na indústria de cosméticos 
permanentes, e que Marlete Tringale não oferece serviços de colocação profissional. 
18. ____ É responsabilidade de cada aluno, após a aula fundamental, buscar a 
continuidade de educação e treinamento avançado conforme necessário para realizar um 
desempenho seguro e esteticamente aceito procedimentos. Marlete Tringale pode 
fornecer cursos avancados.  
19. ____ Marlete Tringale fornece suporte pós-aula de 6 meses para questões técnicas 
que não pode ser respondido nos manuais, What Sapp 508 577 7697. Se o estudante 
deseja aulas adicionais como comparecer nos próximos curso so sera conbrada uma taxa 
Adicional ao tempo no local. 
20. ____ É responsabilidade de cada aluno obter quaisquer autorizações, licenciamento 
ou certificação. Isso inclui seguro. Cada estado irá variar, cada cidade irá variar, MArlete 
ira prestar auxilio.  
21. ____ Os alunos podem solicitar uma pausa quando necessário.  
22. ____ Se surgir uma disputa, concordo em resolver isso por meio de arbitragem com o 
Associação Americana de Arbitragem.  
23. ____ Eu libero o uso de todas as fotos, inclusive as minhas tiradas em aula, para 
serem utilizadas para qualquer propósito para o qual Marlete Tringale considere 
adequado usá-los.  
24. ____ Eu li e entendi todos os aspectos do Contrato de Matrícula do Aluno e tive a 
oportunidade de ter todas as minhas perguntas sobre a aula respondidas antes de assinar 
este acordo e inscrição em um curso fundamental e / ou outro curso específico oferecido 
pela Marlete Tringale 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Acordo de Matrícula do Aluno 
 

Nome do Curso/Worshop: __________________________________________ 
Data de início de comparecimento: ______________________  
Data de término de comparecimento: ___________________ 
 
Ao assinar aqui, você reconhece que concorda com este contrato 
 
Imprimir nome: ___________________________________________  
Assinatura: ________________________________________________  
Data de Reconhecimento: ________________________________ 
Data de hoje: _______________________________________________ 
 
 
 
 

Acordo do Participante dos Workshops e Curso / New Refletions / 
Massachusetts Academy of Beautiology by Marlete RochaTringale 

 
Curso:__________________________________________________________________  
Nome:__________________________________________________________________ 
Data de nascimento: _________________ Local de nascimento: ________________  
Endereço:_________________________ Cidade:______________________ 
Estado: _______________  Código postal:________ 
Telefone celular: ____________________ Telefone residencial: _________________ 
Email:________________________________________________________________ 
Documento de Indetificacao: ______________________________________________ 
Compania(Business/Se aplicar): ____________________________________________ 
Como Você descobriu nossos serviços? 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

	  

Acordo de pagamento e Taxas de Cancelamento 
Os custos totais do curso são $ ________________, incluindo o kit inicial (o kit inicial 
nao estar incuido a maquina ), bem como atendimento ao cliente após o workshop 
(WhatSapp group). Um adiantamento de 20% é devido na inscrição no curso e no 
contrato. Depois disto pagamento você será um participante do Curso.   
 
O valor restante deve ser pago de acordo com a divulgação de pagamento integral:  
20% no dia da inscrição no curso com retorno assinado contrato; 
30% 4 semanas antes do início do curso:  
50% 5 dias antes do início do curso (se o pagamento em dinheiro pode ser pago no dia do 
curso)  
sem exceção 
 
 Se você não puder participar do curso, o depósito integral, 20% será retido 
como serviço Taxa, (se a explicação for aceita e razoável, seu depósito pode ser usado 
para participar de outro curso em outras  datas) (também pode ser autorizado a passar 
para outra pessoa se o cancelamento for feito 4 semanas antes do início do curso) 
As obrigações contratuais do participante não serão afetadas. 
 Em caso de cancelamento 10 dias antes do início do workshop, Será cobrada 
taxa de cancelamento de 50% do valor do Curso. Em caso de cancelamento menos de 5 
dias antes do início do workshop, será cobrado o valor total do curso.  
Em caso de cancelamento do curso pelo escola, o valor total pago será devolvido ao 
participante.  
 A Academia se reserva o direito de adiar a aula em caso de grande 
eventualidade e o contrato integral será mantido, os alunos terão o direito de escolher 
novas datas de curso oferecidos. 
Para nos certificarmos de ser um participante - pedimos-lhe que transfira  20% do valor 
do curso para a seguinte conta: 
 
Citizens Bank  
Nº da conta: 1335258393  
Número de roteamento: 51101155   
Pagamento pelo venmo:  Marlete Tringale @newreflectionsBymrt  
Ou envie um cheque com contrato assinado para:  
New Reflections 310 Court St. Ste. 104-A, Plymouth MA 02360 
 
Assinatura do Participante __________________________________________________  
Data ______/______/____ 
 
Assinatura da Academy:  ___________________________________________________   
Data ______/______/____ 
 

E-mail o contrato assinado para newreflectionspmu@hotmail.com 
com comprovante de depósito. 

 
 


