
TERMO DE GARANTIA E REGRAS  

IMPULSÃO PROFISSIONAL II 

 

LINE COACHING., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 19.371.735/0001-50, localizada na Rua José Agenor da Luz, s/n, quadra A, 
lote 8, Real Parque – São José/SC, CEP 88113-317, neste ato representada 
por sua sócia administradora LUCIANE VENTURI LUIZ, brasileira, casada, 

comerciante, inscrita no CPF sob o nº. 021.467.749-40, residente e domiciliada 
na Rua da Pedra, nº. 347, Pedra Branca – Palhoça/SC, CEP 88137-045, 
assegura o presente TERMO DE GARANTIA nas condições aqui expostas, 

destinado ao aluno que investiu no PROJETO IMPULSÃO PROFISSIONAL II, 
a qual estará diretamente atrelada ao cumprimento dos requisitos e hipóteses 
abaixo dispostos: 

Fica garantido ao aluno inscrito no projeto IMPULSÃO PROFISSIONAL II, a 
devolução em dobro do valor investido, totalizando R$3.980,00 (três mil 
novecentos e oitenta reais) se, ao final de todo o treinamento, o aluno ter 
comprovado que seguiu rigorosamente a metodologia criada pela LINE 
COACHING, concluindo a parte teórica do treinamento, com as exigências da 
formação, incluindo a metodologia aplicada sobre prospecção e vendas, com 
as ferramentas criadas pela LINE COACHING de acompanhamento interno, 
durante o período de 06 (seis) meses após a data de inscrição no projeto 
IMPULSÃO PROFISSIONAL II (data da compra), comprovando a sua 
capacidade de nos representar, bem como o aluno fará jus a garantia aqui 
disposta, caso o mesmo não consiga aproveitar uma das oportunidades 
oferecidas pela LINE COACHING, sendo para empreender ou para trabalhar 
com a LINE COACHING no território Brasileiro. 

Requisitos exigidos: 

i) Parte Teórica – formação online completa, com envio de todas as 
atividades, com aprovação mínima de 75% de validação teórica; 

ii) Parte Prática – Para essa etapa ser validada e o aluno receber o 
certificado, é necessário que seja documentado todo o processo de 
Coaching no sistema TRELLO, seguindo rigorosamente todas as 
orientações repassadas pela EHO ao aluno durante a formação e ao 
final do processo, devendo ainda ter um depoimento gravado pelo seu 
COACHEE (cliente), falando sobre o processo aplicado em sua 
empresa e sua vida, informando os principais resultados derivados do 
treinamento.  

O Trello é o software de planejamento que o Aluno usará para documentar todo 
o procedimento com seu Coachee, e também a sua segurança em face dos 
Coachees procrastinadores, que por ventura podem lhe culpar se o processo 
não funcionar com ele. 

O Trello também é uma ferramenta que mostrará para a LINE COACHING se o 
aluno realmente conseguiu cumprir com sua parte nesse processo, uma vez 
que o sistema documenta as datas e horários de suas atividades. Por isso, 
será muito importante que o aluno aja como um Coach profissional, com 
disciplina e estratégia, sabendo que para atuar com a LINE COACHING, seus 
processos no sistema serão analisados com minuciosidade. 



Apenas um certificado não comprova que realmente somos bons em alguma 
atividade. Como em qualquer profissão, as horas trabalhadas contam mais 
para o sucesso do que apenas um certificado. Porém os dois juntos são a 
garantia do sucesso de fato. 

Prazo de entrega do certificado: A LINE COACHING enviará ao aluno o 
certificado por e-mail em até três semanas, devido a demanda de certificados, 
organizamos por ordem de chegada, podendo se estender por mais alguns 
dias. 

Assim que o aluno realizar a prova do conteúdo teórico com atingimento 
mínimo de 75% e encaminhar a comprovação da prática conforme especificado 
neste documento, a LINE COACHING encaminhará o certificado para endereço 
cadastrado pelo aluno no momento de inscrição. 

 

Para o aluno conquistar o certificado é necessário preencher os seguintes 
requisitos: 

1. Documentar e compartilhar o processo de Coaching no Trello seguindo 
rigorosamente as orientações do treinamento; você deverá enviar o link do 
projeto no Trello (esse link você compartilha via e-mail, para isso o seu quadro 
no Trello deverá estar no modo público) para o e-mail do aluno e outros 
materiais solicitados. 

2. Pedir um depoimento gravado em vídeo pelo seu Coachee sobre o processo 
realizado e enviar via e-mail e outros materiais solicitados. 

Obs: Uma dica, se o depoimento ficar muito extenso você poderá enviar 
via Wetransfer ou via Drive ou se você tiver um canal no Youtube para mandar 
o link do vídeo. 

Para validação do Life  

Fazer 2(dois) processos de Life Coaching completos, cada um com uma 
empresa diferente, seguindo rigorosamente as orientações e metodologia do 
treinamento; que seja presencial, agora é o momento de adquirir experiência e 
estar próximo com seu Coachee. 

Para validação do Business 

Fazer agora 3 (três) processos de Business Coaching completos, cada um com 
uma empresa diferente, seguindo rigorosamente as orientações e metodologia 
do treinamento; que seja presencial, agora é o momento de adquirir 
experiência e estar próximo com seu Coachee. 

Para validação do Analista  

Fazer agora 1 (um) processos de Devolutiva de Análise 
Comportamental completos, seguindo rigorosamente as orientações e 
metodologia do treinamento; que seja presencial, com as devidas solicitações 
da metodologia do treinamento  

 

https://wetransfer.com/


Lembrando que não serão aceitos processos realizados fora dos parâmetros 
de atendimento e não cumprindo as exigências de descrições de atendimento 
conforme orientado dentro do treinamento.  

 

Para oportunidade de trabalho, será necessário possuir: 

Conduta ilibada. 

Conduta social compatível com a moral, ética e os bons costumes. 

Além de preencher os requisitos constantes acima.  

 

Tempo para cumprimento das elegibilidades:  

6 meses após a data da inscrição no curso, mesmo que a pessoa demore para 
iniciar a formação, o que vale é a data da compra.  


