Contrato de Certificação Avançada SOAR Global Institute
O presente Contrato de Certificação Avançada SOAR Global Institute é firmado entre as partes: SOAR Global
Institute, empresa com sede na Flórida e endereço principal 5950 Lakehurst Dr. Suite 221, Orlando, FL 32819
(“SOAR Global Institute”) ____________, como “Certified Advanced SOAR Practitioner” e/ou “Organização”.
A Certificação para “Certified Advanced SOAR Practitioner” é obtida unicamente através da conclusão
satisfatória das seguintes exigências:
1. Participar de um Curso de Certificação SOAR Perfil de Comunicação & Ferramentas de
Desenvolvimento Humano completo, conduzido por um Master Trainer do SOAR Perfil de
Comunicação & Ferramentas de Desenvolvimento Humano.
Após a conclusão do requisito acima, o Praticante receberá um certificado e uma carteira de identificação SOAR, e
assim, o Praticante Avançado SOAR é considerado um “Certified Advanced SOAR Practitioner”.
A elaboração de segunda via do certificado, bem como, da carteira de identificação do Practitioner, está
condicionada ao pagamento da taxa no valor de U$50.00 para o certificado e U$25.00 para a carteira de
identificação. Ademais, o valor do envio será por responsabilidade do Practitioner.
A Certificação para Praticantes Master SOAR é obtida unicamente através de seleção do SOAR Global Institute,
e após conclusão satisfatória das seguintes exigências:
1. Status ativo de Certified Advanced SOAR Practitioner
2. Conduzir no mínimo 100 SOAR Perfis de Comunicação e/ou Ferramentas de Desenvolvimento
Humano completos, no máximo doze (12) meses depois de participar do evento Certificação para
Praticantes Avançados SOAR.
3. Indicar duas (2) pessoas para participar de futuros eventos Certificação para Praticantes Avançados
SOAR.
4. Participar ativamente de outras atividades, treinamentos, reuniões e cursos do SOAR Global Institute.
Mesmo que o “Certified Advanced SOAR Practitioner” tenha participado previamente de alguma apresentação de
Perfil de Comunicação SOAR, apresentação de marketing, curso acadêmico parcial ou completo, faz-se necessário
que o participante esteja presente no Programa Certificação Avançada SOAR em sua totalidade e complete
satisfatoriamente todos os requisitos da certificação.
Transmissibilidade da Certificação:
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Caso o status do Praticante Avançado SOAR venha a ser rescindido, por iniciativa de uma das partes, ou consenso
entre ambas as partes, este Contrato se tornará nulo. Neste caso, o ex-”Certified Advanced SOAR Practitioner”
poderá ser recertificado e retomar sua condição ativa, assinando um novo Contrato SOAR Global Institute, podendo
ainda estar sujeito a ter que participar de treinamentos adicionais com o objetivo de atualizar seus conhecimentos e
demonstrar sua competência através de simulações práticas e sessões.
O “Certified Advanced SOAR Practitioner” poderá reter o Manual de Treinamento do “Certified Advanced SOAR
Practitioner”, que somente poderá ser utilizado por ele próprio.
Este Contrato não transfere nenhuma propriedade, ou direito de retenção além dos termos deste Contrato. Este
Contrato não transfere nenhum material fornececido ao Praticante Avançado SOAR como parte do Programa de
Certificação Avançada do SOAR Global Institute, ou relacionado com qualquer outra Ferramenta de
Desenvolvimento Humano SOAR, seus conteúdos ou informações.
Uso de Propriedade Intelectual com Direitos Autorais
1. A “Certificação Avançada SOAR” é o treinamento fornecido pelo SOAR Global Institute e seus “Master
Trainers”, incluindo todas as palavras, imagens, designs e segmentos de vídeo nele utilizados, utilizando os
materiais do SOAR Perfil de Comunicação & Ferramentas de Desenvolvimento Humano. A Certificação
Avançada SOAR, a propriedade intelectual, os direitos de propriedade de todo tipo, incluindo àqueles
associados com, advindos de e relacionados a esta certificação, são de total propriedade de Dr. Anthony
Portigliatti / SOAR Global Institute / SOAR Human Development Tools.
2. Os “Certified Advanced SOAR Practitioners”, “Certified Master SOAR Practitioners” e “Master Trainers” sob
nenhuma circunstância tem permissão para modificar o conteúdo, nem tão pouco omitir nenhuma parte do
processo de pesquisa da ferramenta. Todos os Praticantes Certificados e Treinadores têm a obrigação de
respeitar a totalidade e integridade dos Perfis, Ferramentas e os respectivos processos concernentes.
3. Qualquer alteração na Certificação Avançada SOAR e nos conteúdos das Ferramentas SOAR de
Desenvolvimento Humano, somente poderão ser efetuadas mediante consentimento escrito do SOAR
Global Institute. Toda e qualquer alteração será de propriedade única e exclusiva de Dr. Anthony B.
Portigliatti e SOAR Global Institute.
4. Os “Certified Advanced SOAR Practitioners”, “Certified Master SOAR Practitioners” e “Master Trainers” não
estão autorizados a fazer uso do Perfil de Comunicação SOAR para fins de diagnóstico clínico, tão pouco a
manipular ou coagir outras pessoas em benefício próprio ou fazer uso da ferramenta de qualquer outra
maneira além das explicitadas na Certificação SOAR ou Manual de Procedimentos SOAR.
5. Os “Certified Advanced SOAR Practitioners” Perfil de Comunicação & Ferramentas de Desenvolvimento
Humano estão autorizados a apresentar, administrar e interpretar o Perfil de Comunicação SOAR. Todas
as demais permissões e usos das Ferramentas de Desenvolvimento Humano SOAR formam parte do nível
avançado de Certificação SOAR, entitulado Master Level Certfication. No caso de o “Certified Advanced
SOAR Practitioner” estar trabalhando com um grupo ou cliente que necessite Ferramentas de
Desenvolvimento Humano não incluídas no nível Avançado, o praticante deverá proceder com uma
proposta de serviços dentro das condições imperativas que necessitam incluir um “Certified Advanced
SOAR Practitioner” ou “Master Trainer” para conduzir esta parte específica do projeto.
6. Materiais de Treinamento: Cada “Certified Advanced SOAR Practitioner” deverá possuir uma cópia
original do Manual Avançado do Praticante SOAR Perfil de Comunicação & Ferramentas de
Desenvolvimento Humano.
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7. Os “Certified Advanced SOAR Practitioners”, “Certified Master SOAR Practitioners” e “Master Trainers” não
poderão representar falsamente ou fazer mal uso de qualquer propriedade intelectual ou material, em nome
do SOAR Global Institute ou qualquer de seus representantes administrativos. Qualquer falha ou
discrepância quanto a este assunto, poderá ser levada à resolução junto às autoridades judiciais
competentes.
8. Licenças de Perfil: Todas as licenças de perfil, documentos e materiais relacionados ao Manual SOAR
Perfil de Comunicação & Ferramentas de Desenvolvimento Humano terão que ser compradas diretamente
do SOAR Global Institute, levando em consideração o desconto especial oferecido para os Praticantes
Avançados, Praticantes Master e Trainers. O SOAR Global Institute se reserva o direito de modificar o valor
das licenças e dos descontos para os “Certified Advanced SOAR Practitioners” com prazo mínimo de 30
dias, por escrito. O SOAR Global Institute não se responsabiliza por erros de cadastro e criação de contas
ocasionando a consequente perda de licenças no sistema SOAR Global Institute.
9. Materiais de Cursos: Todas as pessoas matriculadas em um Programa ou Curso de Certificação sobre o
SOAR, de qualquer extensão, usando o SOAR Perfil de Comunicação & Ferramentas de Desenvolvimento
Humano, recebem um Manual Completo sobre o SOAR Perfil de Comunicação & Ferramentas de
Desenvolvimento Humano. Este Manual consiste na apresentação utilizada no ensino do conteúdo do
SOAR Perfil de Comunicação & Ferramentas de Desenvolvimento Humano, independentemente de seu
tamanho, e não se trata de apresentação de marketing. É totalmente proibido ao “Certified Advanced
SOAR Practitioner” copiar, duplicar, ou reutilizar estes Manuais para qualquer fim comercial ou de
distribuição.
Apresentações de Marketing: O SOAR Global Institute se interessa em dar suporte aos “Certified Advanced SOAR
Practitioners” com recursos de marketing. Favor entrar em contato com o seu representante do SOAR Global
Institute para informações adicionais, recomendações e recursos autorizados para este uso específico.
1. Apresentações podem ser feitas, desde que obedecendo às seguintes condições (para necessidades fora
dos parâmetros a seguir, favor entrar em contato com o Representante de Marketing SOAR, para
permissões adicionais):
a. Promoção do SOAR Perfil de Comunicação & Ferramentas de Desenvolvimento Humano dentro
de sua Organização e/ou Clientes. Conteúdo específico ou aulas relacionadas ao SOAR deverão
ser ministradas somente dentro de um treinamento formal específico, e não em formato de
apresentação de marketing.
b. Qualquer uso do SOAR Perfil de Comunicação e/ou SOAR Ferramentas de Desenvolvimento
Humano, o uso de qualquer material relacionado ou informações de propriedade fora dos
parâmetros deste Contrato será considerada violação de direitos autorais e estará sujeita a
resolução junto às autoridades judiciais competentes.
c. Qualquer referência à Certificação Avançada SOAR, feita por Praticantes Avançados SOAR em
apresentações, discursos, promoções ou qualquer outro veículo de publicidade está governado
pelo SOAR Global Institute.
O SOAR Global Institute poderá entrar em contato com o “Certified Advanced SOAR Practitioners” para assuntos
concernentes a Desenvolvimento Pessoal e Profissional e para obter “feedback” para o SOAR Global Institute e/ou
SOAR Ferramentas de Desenvolvimento Humano.
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O objetivo único deste Contrato consiste em reconhecer a validade da Certificação adquirida pelo participante e não
estabelece nenhuma obrigação trabalhista ou contratual, além das especificadas neste Contrato entre o SOAR
Global Institute e o participante.
A falha em cumprir este Contrato quando de sua assinatura ou a qualquer tempo após este período, poderá resultar
em revogação da Certificação do “Certified Advanced SOAR Practitioner”.
O SOAR Global Institute poderá modificar, alterar ou encerrar quaisquer termos deste Contrato, por qualquer ou
sem motivo, a qualquer momento, fornecendo ao “Certified Advanced SOAR Practitioner” um aviso prévio de 30
dias, por escrito.
Os “Certified Advanced SOAR Practitioners”, “Certified Master SOAR Practitioners” e “Master Trainers” defendem e
isentam de culpa o SOAR Global Institute, seus proprietários, afiliados, diretores, membros, parceiros, funcionários,
agentes e representantes de e contra toda e qualquer reinvindicação de terceiros, passivos, custos e despesas,
incluindo honorários e despesas advocatícias, decorrentes de: (i) violação de qualquer parte deste Contrato,
quaisquer declarações e garantias contidas neste Contrato; (ii) a utilização de qualquer informação com direitos
autorais; (iii) e quaisquer outras interpretações errôneas repassadas a terceiros.
O presente Contrato, e todas as reivindicações ou questões relativas a este Contrato, serão regidos de acordo com
as leis do Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. Exceto quando exigido por lei, qualquer ação legal
relativa a este Contrato deverá ser levada à mediação no prazo de seis (6) meses após a reclamação ou causa da
ação e deverá ser trazido à localização principal de negócios do SOAR Global Institute. Com este Contrato, você
renuncia a qualquer argumento de que tal tribunal não tem jurisdição sobre você ou tal disputa, ou que o local deste
tribunal não é apropriado ou conveniente.
Se qualquer parte deste Contrato for considerada inválida ou inexequível de Contrato com a legislação aplicável, as
demais partes deste Contrato continuarão em vigor. A falha do SOAR Global Institute de insistir na aplicação estrita
de qualquer disposição do presente Contrato não deverá ser interpretada como uma renúncia de qualquer provisão
ou direito.

*As assinaturas das partes encontram-se na página seguinte.
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SOAR Global Institute Advanced Practitioner Agreement

Informações Pessoais
Organização (capa do perfil)
Cargo / Posição
Endereço Comercial
Cidade / Estado / CEP
Telefone
Telefone 2 (se aplicável)
E-mail
E-mail 2 (se aplicável)
Website

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Eu reconheço que este Contrato foi-me explicado pelo SOAR Global Institute,
que eu o entendo e aceito os seus termos.
Nome Completo do SOAR Advanced Practitioner ______________________________________________
Assinatura do SOAR Advanced Practitioner ______________________________________________
Data de Assinatura ______________________________________________
Para uso Oficial do SOAR Global Institute
Local do Treinamento
Cidade:
Estado:
País:
Data da Certificação / Curso:
Trainer(s):

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Dr. Anthony B. Portigliatti
Dr. Stefano D. Portigliatti
Dr. Bruno D. Portigliatti

_____________________________________________
Dr. Anthony B. Portigliatti
Presidente - SOAR Global Institute
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