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A) DISPOSIÇÕES GERAIS
I) A ESA – Educação e Soluções para Advocacia (ESA Soluções) é a proprietária das
marcas ESAplay e POSESA e de todo o material didático dos cursos constantes da
plataforma.
II) O assinante ESAplay terá acesso a conteúdos de cursos de Pós-Graduação, na
modalidade a distância, oferecidos pela POSESA.
III) A partir do momento da finalização do procedimento de assinatura, o assinante terá
acesso a todo o conteúdo disponível na plataforma ESAplay e aos novos que vierem a
ser inseridos.
III.a) O assinante terá acesso gratuito pelo período de 07 dias. Os dias serão
contados a partir da formalização da assinatura e não do primeiro acesso, e,
findo o período, será iniciada a cobrança mensal no cartão de crédito informado.
III.b) É de exclusiva responsabilidade do assinante cancelar a assinatura, caso
assim o deseje, até o 7º dia do período gratuito. Para descadastrar, basta acessar
www.posesa.com.br/minha-conta.
IV) A assinatura é realizada pelo período de 12 meses, por meio de cartão de crédito.
IV.a) Os valores pagos na assinatura serão convertidos em descontos (cashback)
para aquisição de novos cursos na plataforma POSESA. Não haverá devolução de
valores em espécie.
IV.b) Caso não ocorra o pagamento pela operadora, o acesso à plataforma
ESAplay será suspenso.
IV.c) O valor da assinatura é lançado no cartão de crédito a cada mês, de maneira
recorrente, a partir do término do período gratuito.
IV.d) A assinatura é renovada automaticamente no final do período contratado
pelo assinante.
V) O pedido de cancelamento da renovação da assinatura pode ser realizado a qualquer
tempo.
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V.b) O valor mensal da assinatura continuará a ser lançado no cartão de crédito
e o assinante permanecerá com o acesso à plataforma até a finalização do
período de 12 meses de assinatura.
VI) O cancelamento da assinatura só é efetivado no final do período contratado, quando
o serviço de streaming será completamente encerrado, inclusive a emissão de
certificados de cursos já concluídos.
VII) O assinante poderá emitir certificado de conclusão de cada curso livre que finalizar.
VII.a) A expedição de certificados será liberada a partir do lançamento, no cartão
de crédito, do valor da primeira mensalidade do período contratado de 12
meses.
VII.b) O assinante poderá expedir o “Certificado Ouro” se for aprovado nas
atividades avaliativas do respetivo curso. Se não obtiver aprovação ou não quiser
submeter-se às avaliações, poderá expedir o “Certificado Comum”.
VII.c) Para que o curso livre tenha validade como créditos em um curso de PósGraduação, o assinante deverá obter o “Certificado Ouro”.
VIII) A assinatura ESAplay é exclusiva e individual, não podendo o assinante ceder
qualquer material didático ou acadêmico a terceiros ou fornecer dados de acesso de
forma gratuita ou onerosa, nem fazer o compartilhamento de assinatura com quem
quer que seja, já que tais práticas configuram violação de direito autoral, passíveis de
sanções civis e criminais.
IX) Não haverá a divulgação, comercialização, cessão ou permuta de dados pessoais do
assinante pela ESA Soluções. O assinante tem ciência de que será comunicado, por meio
dos canais de contato fornecidos, sobre produtos, serviços e promoções da ESA
Soluções.

B) ASSINANTE ESAPLAY – CONVERSÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO POSESA
X) O assinante poderá utilizar o curso livre como crédito acadêmico em qualquer curso
de Pós-Graduação da POSESA, desde que haja equivalência curricular e faça parte da
respectiva trilha de formação.
X.a) Caso o assinante obtenha aprovação em todos os cursos livres que
compõem a matriz curricular (trilha de formação) de um dos cursos de PósGraduação da POSESA, poderá requerer a emissão do Certificado de Especialista,

desde que faça a adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e a
integralização do valor correspondente ao curso de pós-graduação.
X.b) O assinante/requerente deverá apresentar diploma de curso superior que o
habilite ao ingresso no curso de Pós-Graduação escolhido. A matrícula será
efetivada em turma iniciada após a data de conclusão do curso superior.
X.c) Antes de percorrer a trilha de formação, o assinante deverá cientificar-se
sobre as formações superiores admitidas para cada curso de Pós-Graduação.
X.d) O assinante poderá aproveitar o valor pago pela assinatura mensal como
cashback para integralização do valor do curso de Pós-Graduação.
X.e) A integralização do valor do curso de Pós-Graduação deverá ser realizada
por meio de pagamento à vista ou pelo cartão de crédito em até 12 parcelas.
C) ASSINANTE ESAPLAY QUE SE MATRICULAR EM UMA PÓS-GRADUAÇÃO POSESA
XI) O assinante ESAplay que se matricular em um curso de Pós-graduação da POSESA,
antes de completar a respectiva trilha de formação, poderá utilizar o valor da assinatura
como descontos nas parcelas deste curso. No entanto, após a matrícula, os valores
pagos na assinatura só poderão ser aproveitados como cashback de novos cursos,
conforme a regra do item XII.c.

D) ALUNO/EX-ALUNO POSESA QUE SE TORNAR ASSINANTE ESAPLAY
XII) As disciplinas cursadas como cursos livres no ESAplay poderão ser dispensadas no
curso de Pós-Graduação da POSESA em que o assinante estiver matriculado, mediante
avaliação de equivalência curricular.
XII.a) O período de certificação do curso de Pós-Graduação obedecerá ao prazo
estabelecido a partir da turma em que o assinante estiver matriculado.
XII.b) O assinante poderá utilizar cursos livres do ESAplay para repor disciplinas
não concluídas no curso de Pós-Graduação da POSESA, desde que haja
equivalência curricular. Neste caso, terá 50% de desconto no valor original da
disciplina isolada da POSESA.
XII.c) O assinante poderá utilizar o valor da assinatura ESAplay como descontos
em um NOVO curso de Pós-Graduação (cashback).
Caso haja dúvidas, favor encaminhá-las para o e-mail atendimento@esaplay.com.br que
responderemos no prazo máximo de 48 horas.

