
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estes termos de uso entram em vigor a partir de 01/01/2022. 

 

Importante destacar que a sua ciência e concordância acerca destes Termos de Uso é de suma 

importância para nós! Por isto, leia atentamente o inteiro teor deste documento, considerando 

estar nele abarcado todas as condições para utilização desta plataforma. 

 

Estes Termos de Uso foram elaborados/adaptados de forma manual para atender às 

finalidade/atividades a serem desempenhadas nesta plataforma. 

 

Portanto, é importante que, antes da contratação de qualquer serviço você, na qualidade de 

usuário, leia todos os termos, notadamente por não se tratar de longa redação, o que viabiliza a 

leitura do inteiro teor destes termos. 

 

Ao aceitar os Termos de Uso, você está ciente de que a controladora dos seus dados pessoais 

será a MG Soluções Digitais LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.269.770/0001-84, com sede na 

Cidade de Serra, Estado de Estado do Espírito Santo, na Av. Eldes Scherrer Souza, n° 975, Ative 

Centro Empresarial, sala n° 705, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, CEP: 29.165-680. 

 

O funcionamento da plataforma MeuGuru é com uma atuação 100% virtual. 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Ao acessar a plataforma digital meuguru.net, considera-se que o usuário leu e concordou com 

os Termos e Condições de Uso do site, leis e regulamentos aplicáveis, e que é responsável pelo 

cumprimento de todos os termos dispostos neste documento. 

 

Caso você não concorde com algum desses termos, você está proibido de usar o serviço 

disponibilizado pela meuguru.net ou de acessar este site, tendo em vista que sua utilização 

prescinde da aceitação do usuário, na integralidade dos termos de uso propostos, haja vista que 

aqui estão alocados as principais obrigações/deveres contraídas pelas partes, sobretudo a forma 

como o serviço é prestado, o modo de pagamento e a forma de reembolso; OU, poderá entrar 

em contato com o canal de suporte para negociar a flexibilização de algum ponto deste Termo, 

caso o faça antes de contratar algum dos serviços. 



 

Estes Termos tornam-se obrigatórios para o usuário a partir do momento em que visita e faz o 

cadastro na plataforma meuguru.net e são válidos por um período indefinido de tempo, 

aplicando-se, para tanto, a legislação vigente de modo complementar. No caso de uma ou mais 

cláusulas deste instrumento se tornarem inválidas ou inexequíveis por qualquer motivo, isto não 

afetará a validade ou aplicabilidade das cláusulas restantes, excetuada a hipótese de violar 

legislação futura, caso em que haverá reformulação do trecho incompatível com a lei, caso se 

trate de direito indisponível. 

 

Meuguru.net é uma plataforma online que conecta um aluno até um tutor (geralmente referido 

como “monitor” ou “Guru”) para fornecer serviço de auxílio digital na forma do ensino por 

resolução, cotidianamente representado pela confecção de uma situação-problema, em que o 

aluno apresente dificuldade. – Importante aluno e tutor lerem com cautela seus respectivos 

manuais, para não destoar dos objetivos da plataforma.  

 

Esses serviços incluem, mas não estão limitados a: pesquisar e solicitar auxílio de 

professores/estudantes/monitores, facilitar parcerias corporativas, encontrar monitores para 

auxílio nas disciplinas curriculares, procurar e intermediar a contratação de 

professores/estudantes/monitores para fornecer auxílio na realização de pesquisas, trabalhos e 

projetos, desde que a atividade em questão ADMITA consulta. 

 

A plataforma parte da máxima do estudo potencializando, derrubando as barreiras de ensino 

fortemente presentes no cotidiano – o que não é segredo para ninguém. No entanto, o método 

de ensino por resolução, onde o tutor se depara com uma situação problema onde o aluno não 

consegue ou possui dificuldade para resolver, deve ser utilizado com sabedoria, honestidade e 

responsabilidade, pois, como na prática o tutor confecciona a resolução de uma situação 

problema do modo como ele entende adequado, e explica ao aluno, caso o aluno apenas retire 

a resolução e utilize, estará prejudicando seu próprio processo de aprendizagem.  

 

Compete esclarecer que a contratação ocorre entre o usuário cliente e o usuário prestador 

(geralmente denominado “monitor”). Portanto, a plataforma meuguru.net não se responsabiliza 

pelo insucesso da contratação entre os usuários, sejam eles clientes ou prestadores, uma vez 

que apenas intermedia e viabiliza os meios de contato. 

 

As atividades desempenhadas pela plataforma são unicamente atividades de meio, 

classificadas pela ausência de comprometimento para com o resultado final do trabalho, 



 

e não atividades fins; o que significa que a plataforma não se responsabiliza pelo resultado final 

obtido pelo usuário cliente, fornecido pelo tutor; sobretudo por apenas viabilizar a intermediação 

entre tutor e aluno. 

 

Os tutores atuam como assistentes pessoais de um aluno e atendem às suas solicitações. 

Conforme declarado acima, meuguru.net disponibiliza uma plataforma com tecnologia 

relacionada para que os usuários se conectem com os tutores online e por meio de interface de 

texto e conduzam a transação por meio de nossa interface de texto, conforme solicitado pelos 

usuários. 

 

Ademais, é expressamente proibido a tentativa de contratação do serviço de auxílio em 

resoluções (ensino por resolução) com a finalidade de desempenhar qualquer tipo de certame 

público e/ou processo seletivo, por ser evidente a vedação de consulta à materiais, internet e 

tutores.   

 

A utilização da plataforma é para auxílio pessoal do contratante, que não envolva qualquer tipo 

de processos seletivos e/ou certames públicos, conforme informação retro, cabendo a 

contratação do auxílio quando a demanda solicitada pelo aluno permitir consulta (exemplo: 

aluno apenas pode solicitar o auxílio na resolução quando for desenvolver uma atividade em que 

a instituição de ensino admita consulta a materiais, internet e pessoas diversas, tais como os 

tutores). 

 

Ressalta-se que todo o contato entre aluno e tutor deve ser intermediado por meio da plataforma, 

sendo vedado, tanto a tutor quanto a aluno, recrutar serviços/clientes por meio da plataforma, 

sob pena de exclusão e, para além, aos tutores que agirem de má-fé na tentativa de recrutamento 

de alunos, eventuais pagamentos pendentes também poderão ser rejeitados, em relação ao que 

foi elaborado por meio da plataforma. 

 

Por fim, vale o registro de que o “Guru” é o tutor que efetua o cadastro no site, com a finalidade 

de contribuir com os alunos/clientes, por meio da confecção de resoluções, da forma como 

solicitadas pelos alunos.  

 

Por “aluno”, deve ser entendido toda a pessoa que adentra na plataforma para solicitar o envio 

e confecção de algum tipo de resolução. Os demais, são os colaboradores da plataforma, tal 

como Administração e Suporte. 

 

 

 

 



 

3. DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A contração do serviço é reputada como válida a partir do pagamento inicial, (caso não seja 

acordado valor diverso), sendo, portanto, o marco inicial do contrato de prestação de serviços 

celebrado entre o usuário contratante e o usuário freelancer/monitor, caso não seja estipulado 

método diverso com o suporte da plataforma. 

 

O pagamento pode ser efetuado via Cartão de Crédito, PIX ou Boleto. Entretanto, o pagamento 

efetuado via boleto pode levar até 02 (dois) dias úteis para compensar na conta da empresa, 

motivo pelo qual, quando houver necessidade imediata de solicitação e realização do pedido, a 

plataforma sugere que o pagamento seja efetuado por meio de outro método de pagamento. 

 

       3.1. DO PAGAMENTO DOS TUTORES 

 

3.1.1. O pagamento dos tutores ocorre, como regra, toda sexta-feira, desde que decorrido o 

prazo de 07 (sete) dias, desde a entrega do pedido do aluno e/ou atendimento.   

 

3.1.2. O pagamento do tutor ficará retido durante todo o período de questionamento do aluno, 

desde que tenha acionado o canal de suporte dentro do prazo de garantia contratual.  

 

3.1.3. Caso haja contestação em relação ao pagamento, e o usuário aluno apresente cabalmente 

as justificativas que demonstrem equívocos pontuais do tutor, em patamar superior a 40% do 

que foi solicitado, o tutor não receberá pelo serviço prestado, devido à baixa qualidade da 

prestação do serviço de tutoria, salvo se comprovada a culpa do aluno, por qualquer motivo 

razoável. 

 

3.2. DO CANAL DE SUPORTE 

 

Todo contato com o acerca de reembolso e demais questionamentos inerentes à resolução 

deverá ser encaminhado direta e exclusivamente ao Canal Oficial de Suporte da MeuGuru. Isto 

significa que todo pedido de reembolso ou questionamento realizado por qualquer outro canal, 

que não o de Suporte, será desconsiderado, computando, assim, o prazo de reembolso. 

 

Ou seja, o prazo de 07 (sete) dias para solicitação de reembolso ou quaisquer outras solicitações 

inerentes aos questionamentos de resolução devem ser encaminhados diretamente ao Suporte, 

pois não será computado nenhuma outra formalização de reclamação que não seja indicada pelo 

Canal Oficial de Suporte. 

 

 

 



 

3.3.  DO CONTATO AUTOMATIZADO 

 

Ao realizar o cadastro no site, tanto o cliente como o tutor ficam cientes e aceitam receber 

mensagens automatizadas e ligações robotizadas para receber informações acerca dos pedidos 

em andamento.  

 

Caso algum dos cadastrados (aluno ou tutor) queira desativar as mensagens e ligações 

automatizadas, deverá requerer ao canal de suporte, que deverá atender a solicitação no prazo 

máximo de 24 horas, ou qualquer outro prazo compatível com a legislação.  

 

3.4. “GRUPO LIVE” – RESOLUÇÃO EM TEMPO REAL 

 

Nas resoluções em tempo real, administradas por meio de Grupos Live, onde há interação 

entre aluno e tutor, o link, como regra, chegará às partes por meio do WhatsApp, com 15 (quinze) 

minutos de antecedência da data e horário designado pelo contratante.  

 

3.4.1. O Guru contratado está autorizado a confeccionar a resolução seguida de sua 

explicação (com vídeo explicativo / vídeo aula sempre que possível) e fornecer 

tutoria apenas em relação ao pedido exclusivo da contratante; 

 

3.4.2. O Guru ficará alocado ao Grupo Live durante todo o período de tutoria contratado 

pelo aluno, mas não está obrigado a permanecer no Grupo após a finalização 

do horário de tutoria remunerado. Ou seja, é necessário que o aluno se atenha 

ao tempo que efetivamente contratou do tutor, tendo em vista que após este 

prazo, o tutor poderá, sem nenhum prejuízo, sair do Grupo Live; 

 

3.4.3. Após a finalização da resolução/esclarecimento/retirada de dúvidas, todos os 

integrantes do Grupo Live (tutor e aluno) deverão se retirar imediatamente do 

Grupo; 

 

3.4.4. É terminantemente proibido a contratação da tutoria de qualquer Guru para 

auxílio/esclarecimento;/confecção de resolução explicativa em casos 

envolvendo processos seletivos e/ou certames públicos, sob pena de 

interrupção imediata do atendimento, e adoção de todas as medidas legais 

pertinentes; 

 

3.4.5. É terminantemente proibido a contratação de tutoria de qualquer Guru para 

confeccionar resolução explicativa quando a solicitação do aluno não comportar 

tal atendimento, como por exemplo, uma avaliação em que não admita consulta, 

sendo do aluno a responsabilidade e compromisso de solicitar auxílio tão 

somente quando for cabível na seara educacional.  

 

3.4.6. É vedada a prática de qualquer ato que resulte na ofensa, seja do tutor, seja do 

aluno, uma vez que a plataforma não tolera desrespeito de qualquer alçada, com 

penalização de interrupção do atendimento, caso seja por parte do aluno ou, por 

outro lado, exclusão do tutor, com consequente retenção em eventual saldo 

existente a seu favor; 

 



 

3.4.7. É proibido também qualquer tipo de tentativa de comunicação externa ao Grupo, 

uma vez que todo o contato direito entre tutor e aluno deve ser intermediado pela 

plataforma.  

 

Em caso de dúvida, contate o Suporte Oficial da plataforma, pelo “meuguru.net”. 

 

4. DO DIREITO DE DESISTÊNCIA 

 
4.1. DA DESISTÊNCIA  

 

O direito de desistência da contratação poderá ser exercido no prazo legal de 7 (sete) dias, 

contados a partir da entrega definitiva do material solicitado pelo contratante. 

 
O direito de desistência fica vinculado ao envio, por parte do contratante, do material definitivo 

utilizado para a finalidade originalmente contratada, dentro do prazo de 7 (sete) dias, para que a 

plataforma meuguru.net possa verificar se o contratante exerceu seu direito de desistência sem 

burlar a boa-fé, não utilizando, portanto, do direito de desistência como mecanismo para receber 

prestação gratuita de serviços (Exemplo: recebeu o material. Utilizou como base e 

entregou/utilizou o exercício/atividade para a finalidade que queria e, após, solicitou o reembolso 

por desistência). 

 

5. DA TOLERÂNCIA 

 

No auxílio de resolução à prazo, a parte contratante do serviço concorda com o prazo de 15 

(quinze) minutos de tolerância, após o prazo inicialmente designado. Ou seja, se o contratante 

solicita auxílio em uma resolução à prazo e coloca como prazo fatal para envio a data e horário 

de 10/01/2022, às 13:00; está ciente que, em verdade, com a tolerância de 15 (quinze) minutos, 

o prazo fatal será, exemplificativamente, até 10/01/2022, às 13:15 horas. 

 

Na resolução em tempo real, o aluno deverá aguardar o prazo de 15 (quinze) minutos de 

tolerância, considerando que é o prazo que o tutor possui para ingressar no Grupo Live, após o 

envio do link para ingresso no Grupo. Ou seja, se a tutoria em tempo real ocorrer a partir de 

10/01/2022, das 13:00 até às 15:00, o aluno está ciente que o tutor possui até 13:15 para 

ingressar, devendo, em contrapartida, estar disponível até às 15:15, sem qualquer desconto em 

sua remuneração pelo serviço de freelancer educacional.  

 

A critério da MeuGuru, pedidos entregues atrasados poderão ter seu pagamento retido por tempo 

razoável, não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que, por prudência, poderá a 

plataforma intermediadora, MeuGuru, reter o pagamento ao tutor, até a validação da entrega do 

pedido por parte do usuário contratante, no caso, o aluno.  

 

 



 

6. DO REEMBOLSO 

 

Constitui hipótese de reembolso integral: 

 

I - A total desvirtuação da atividade, caracterizada pelo fato de o produto final se tratar de material 

completamente diverso daquele solicitado pelo usuário contratante. 

 

II - Descumprimento do prazo de entrega, desde que ultrapassado prazo superior a 15 (quinze) 

minutos de atrasado, conforme política de tolerância já estabelecida nestes Termos. 

 

III - Erros conceituais que resultam na perda total da atividade, caracterizados como sendo 

aqueles que se distanciam da forma assertiva de resolução da solicitação. (Exemplo: o pedido 

deveria, obrigatoriamente, ser realizado pela fórmula X, e, erroneamente se utilizou de forma 

diversa, cominando no erro total da atividade). 

 

§ 1°: considera-se material completamente diverso do solicitado aquele em que se observa a 

entrega de um produto diferente do requerido. (Exemplo: a solicitação foi de um material de física, 

e houve a entrega de um material de geografia). 

 

§ 2°: as hipóteses elencadas nos casos de restituição integral dos valores pagos são taxativas. 

 

§ 3°: o(a) contratante precisa encaminhar a resolução da atividade em que foi constatado algum 

tipo de erro, sob pena da reclamação formulada ser desconsiderada. Isto porque, é preciso 

questionar pontualmente os pontos equivocados da resolução. 

 

Pedidos com assertividade abaixo de 60% da resolução solicitada pelo usuário estudante terão 

os reembolsos efetivados a favor do pagador, excetuada a hipótese de acordo diverso do 

estudante com a plataforma, pelo canal oficial do suporte.  

 

As demais hipóteses de reembolso estão disponíveis no Manual do Aluno, o qual DEVERÁ ser 

lido como complemento dos termos ora acordados. 

 

7.  DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

7.1. O usuário contratante está ciente de que o material de apoio solicitado não é de sua 

exclusividade; o que significa que não há impedimento para aquele mesmo material seja utilizado 

para suporte de um outro usuário contratante. Esta observação serve, sobretudo, para esclarecer 

que a resolução encaminhada como exemplo é um documento parâmetro, que NÃO deve 



 

substituir a conferência e execução da tarefa pelo aluno, afinal, a tarefa é do aluno e o tutor é 

apenas um mecanismo de suporte no processo de aprendizado. 

 

 

     7.1.1. DO PLÁGIO 

 

7.1.1.1. Qualquer indício de plágio será averiguado em momento oportuno, com possibilidade de 

expulsão imediata das partes envolvidas. Ou seja, caso seja constatado o plágio em qualquer 

resolução encaminhada, competirá ao aluno reportar o ocorrido para a plataforma. 

 

7.1.1.2. Mas, caso o aluno não faça a conferência do material entregue, e sua reclamação 

se dê por motivo de plágio, tanto o aluno quanto o monitor poderão ser expulsos da 

plataforma, uma vez que, repita-se, o envio da resolução explicativa NÃO exime a 

responsabilidade e conferência por parte do aluno.  

 

7.1.1.3. Ademais, não haverá reembolso nos casos de plágio, caso o aluno não faça a 

conferência, justamente porque neste caso o aluno rompeu com a boa fé e o Código de 

Honra da plataforma, utilizando o material do tutor não para verificar a metodologia 

utilizada na resolução, mas para utilizar como material de sala sem sequer fazer a 

conferência do que lhe foi entregue, prejudicando, assim, o seu próprio estudo.  

 

7.1.1.4. Isso significa que é incumbência do aluno conferir o material que lhe está sendo 

entregue, uma vez que o objetivo do ensino por resolução é permitir ao aluno que, com o 

documento enviado pelo tutor, ele próprio adquira a capacidade de solucionar a situação 

problema em que anteriormente solicitou auxílio e/ou similares. 

 

7.1.1.5. E, por óbvio, a incumbência de avaliar e verificar o documento encaminhado pelo tutor 

permanece com o aluno, devendo este, pois, apreciar eventuais indícios de plágio e formalizar a 

devida reclamação, dentro da plataforma, acerca do tutor, sem prejuízo das penalidades em 

diferentes esferas que não sob juízo da plataforma. 

 

7.1.1.6. Importante deixar bem claro que a resolução elaborada pelo tutor não pode e nem deve 

servir de base para desvincular do aluno o seu dever de analisar e entender o conteúdo passado 

em sala de aula, pois se assim o fosse, o aluno com déficit em determinada disciplina 

permaneceria com o déficit, caso não faça conferência e entenda como a resolução foi 

confeccionada. 

 

7.1.1.7. Por fim, ressalta-se que a penalidade aplicável ao tutor e ao aluno em caso de plágio 

não verificado, de antemão, pelo aluno, se dá justamente com o objetivo de coibir o 

desvirtuamento da plataforma. 



 

7.2. DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS LANÇADOS NA PLATAFORMA 

 

7.2.1. Os Gurus, ao adentrarem na plataforma, autorizam a plataforma a fazer uso dos 

documentos enviados, bem como das produções realizadas e encaminhadas dentro do sistema. 

Cabível, entretanto, a negativa de utilização, caso o Guru sinalize, quando do lançamento do 

documento no sistema, o seu desinteresse em autorizar a plataforma a utilizar o material 

produzido. 

 

8. DO CONTATO E DA SUBSTITUIÇÃO DE TUTOR 

 

8.1. O contato entre aluno e tutor é intermediado por meio da plataforma, não podendo, em 

hipótese nenhuma, haver vinculação externa à plataforma, nos casos em que o aluno adquiriu o 

tutor (e vice versa) pela plataforma. Ou seja, como a plataforma possibilitou o contato entre aluno 

e tutor, esta comunicação deve permanecer, por óbvio, na plataforma, sob pena de exclusão 

daqueles que tentarem transpor tal regra. 

 

8.2. Ademais, em se tratando de tutor a burlar este regulamento, este, para além da penalidade 

de exclusão, poderá sofrer, a depender da gravidade do ato praticado, a supressão parcial ou 

total de eventuais valores devidos. Afinal, conforme norteamento do art. 476, do Código Civil, 

não pode uma parte cobrar o adimplemento de uma obrigação sem antes cumprir a sua própria. 

 

8.3. Frisa-se, embora não haja necessidade específica para tanto, que a boa-fé é uma cláusula 

geral de todo contrato. 

 

8.4. A plataforma MeuGuru trabalha empenhada com bons tutores, que passam por rigorosos 

processos seletivos, que vão desde a entrevista preliminar, até a entrevista em bloco. Ocorre 

que, caso um aluno seja vinculado a um tutor por ter aceito sua proposta, a plataforma poderá, 

em caso de retirada do tutor, direcionar o pedido do aluno a outro tutor de igual competência. 

 

8.5. Ademais, após falta grave praticada pelos tutores (vide Manual do Guru), todos os trabalhos 

do tutor removido da plataforma pela falta grave poderão ser cancelados e encaminhados para 

outros tutores, prejudicando, neste caso, eventual pagamento pendente. 

 

9. DO PRAZO DE RESPOSTA PELO SUPORTE 

 

9.1. Todos os aderentes a estes termos de uso ficam cientes de que o canal de Suporte da 

plataforma possui prazo de até 12 (doze) horas para resposta, sem prejuízo do prazo de 07 (sete) 

dias para solicitações de revisões e reembolsos. 

 



 

9.2. Em outras palavras, desde que o contratante tenha solicitado, hipoteticamente, o reembolso 

pelo canal de Suporte dentro do prazo de 07 (sete) dias, independente do horário e dia que o 

Suporte responder, o contratante terá direito de ver apreciado o seu pedido de reembolso.  

 

9.3. Por “apreciado”, deve ser entendido que a solicitação de reembolso será avaliada pelo 

Suporte, desde que solicitado dentro do prazo previsto nestes Termos.  

 

9.4. O horário de funcionamento do canal de suporte é fixo durante os dias úteis, ocorrendo 

desde ás 08:00 até às 20:00 horas. Aos sábados, o atendimento será de 10:00 às 18:00 horas. 

Aos domingos, via de regra, não haverá atendimento pelo canal de suporte, sendo todos os 

chamados atendidos no primeiro dia útil seguinte.  

 

9.5. Neste sentido, não é recomendável a realização de pedido pela plataforma que tenha 

como data máxima de entrega o final de semana, mais especificamente, o domingo, tendo 

em vista que o usuário contratante está ciente de que o expediente é reduzido aos sábados e, 

aos domingos, como regra, não há.  

 

10.  MOTIVOS PARA EXCLUSÃO OU AFASTAMENTO DE USUÁRIO 

 

10.1. RAZÕES DE EXCLUSÃO DE TUTOR  

 

10.1.1. Constitui razão para exclusão do tutor:  

 

I - Reclamações frequentes de alunos que não obtiveram uma boa resolução. Considera-se 

frequente, para fins de aplicação deste inciso, reclamações superiores a 03 (três) vezes em um 

período de 15 (quinze) dias. 

 

II - Cancelamentos excessivos de atividades por motivos não justificados, ou seja, sem 

explicação concreta da razão do cancelamento. 

 

III - Ausência de envio de resolução sem nenhuma justificativa prévia para tanto. 

 

IV - Ausência de resposta à Equipe MeuGuru por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas. 

 

V - Cancelamento frequente de atividades. Para tanto, considera-se frequente o cancelamento 

que ocorrer por mais de 02 (duas) vezes ao longo de 15 (quinze) dias. 

 

VI – Não comparecimento injustificado ao Grupo Live. 

 



 

VII - Faltar com o devido respeito a qualquer pessoa que interaja com a plataforma MeuGuru, 

seja aluno, seja colaborador. 

 

VIII - Entrar em contato por qualquer meio que seja com o aluno, sem ser pelos recursos dados 

pela MeuGuru, em flagrante transgressão às regras da plataforma.  

 

IX - Prestar informações falsas sobre a plataforma para o aluno, tal como informar que 

determinado caso é passível de reembolso, sem de fato o ser. 

 

X - Aceitar a tutoria durante situações evidentemente vedadas, como “Processos Seletivos” ou 

“Certames Públicos”, independente se esta vier a ocorrer ou não. 

 

XI - Falsificar qualquer resolução, como por exemplo inserir nome de usuário (falsidade 

ideológica), ainda que este lhe peça. 

 

XII - Praticar plágio. 

 

XIII - Qualquer outro ato que destoe da boa-fé contratual que deve ser observada por todas as 

partes envolvidas por este termo.  

 

Parágrafo Único: se o tutor incorrer em qualquer das razões acima descritas, seu saldo poderá 

ficar retido na plataforma, em detrimento da análise de conveniência da administração da própria 

plataforma, a depender da gravidade e intensidade do ocorrido.  

 

10.2. RAZÕES PARA EXPULSÃO OU AFASTAMENTO DO ALUNO 

 

10.2.1. Constitui motivo para expulsão e/ou afastamento do aluno: 

 

I - Inserir informações pessoais nos pedidos para que o tutor entre em contato com o aluno por 

fora da plataforma. 

 

II - Desrespeitar os Gurus (tutores) ou a Equipe MeuGuru. 

 

III - Perseguir virtualmente tutores ou qualquer colaborador da plataforma. 

 

IV - Solicitar pedido para Processo Seletivo e/ou Certames Públicos. 

 

V - Solicitar tutoria para a resolução explicativa de atividade que NÃO comporta consulta.   

 



 

10.3. RAZÕES PARA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INGRESSO NO QUADRO 

DE TUTORES 

 

10.3.1. Constitui motivo para indeferimento de pedido de ingresso no quadro de tutores: 

 

I - Não estar matriculado em nenhum curso do ensino Superior ou não ser bacharel ou estar em 

um período inicial do Curso da Graduação (Exemplo: abaixo do 5º período); 

 

II - Inserir informação falsa no documento de cadastro na plataforma; 

 

III - Demorar mais de 36 (trinta e seis) horas para retornar a primeira mensagem da equipe da 

administração;  

 

IV - Não comparecer na reunião online a ser designada oportunamente;  

 

V - Desmarcar constantemente reuniões;  

 

VI - Registrar como tutor onde não há muita demanda na área. 

 

11.  DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

Embora a plataforma possua atuação no campo de mera intermediadora, toda contratação 

formalizada por meio dela será submetida a estes Termos, inclusive no tocante à 

responsabilização por má utilização de seu mecanismo.  

 

11.1. DA RESPONSABILIDADE PELO PEDIDO FORMULADO NA PLATAFORMA 

 

11.1.1. A responsabilidade pelo lançamento de pedidos na plataforma é exclusivamente do 

aluno, o que significa que este deve formula-los ciente de que a situação em que solicita auxílio 

AUTORIZA consulta, seja pela internet, livros ou tutoria. Isso porque, partindo da premissa da 

boa-fé e probidade, a presunção é de que o pedido formulado pelo usuário aluno é um pedido 

que, nos aspectos morais e jurídicos, não encontra nenhuma barreira.  

 

Portanto, eventual situação na qual o aluno solicite serviços de tutoria/consultoria sem 

autorização, em que expressamente sabe que a metodologia utilizada é o ensino por resolução, 

é de sua inteira responsabilidade, sendo possível que a plataforma oficie, sempre que possível 

e necessário, às instituições competentes. 

 

11.1.2. A responsabilidade pelo envio de materiais é do aluno, o que significa que caso um 

material seja entregue de modo incompleto/ilegível/inadequado, o tutor confeccionará a 



 

resolução explicativa, passo à passo, da forma mais plausível possível, não cabendo ao aluno 

qualquer questionamento referente à incompletude da resolução, se decorrente do envio 

incompleto do material base, de sua parte.  

 

11.1.3. O tutor que obtiver proveito econômico decorrente de pedido pelo qual a plataforma 

reembolsou o aluno, seja parcial, seja integralmente, ficará responsável pela devolução, ou 

abatimento de eventual montante que ainda tiver a receber, o que for mais favorável para o tutor. 

Em caso de devolução, o prazo para tanto será de 14 dias corridos, a contar da notificação 

emitida pela plataforma.  

 

11.1.4. Embora seja de responsabilidade do aluno os pedidos formulados, poderá o tutor 

denunciar à administração da plataforma pedidos suspeitos, tendenciosos a consultoria não 

admitida, e deverá o tutor denunciar para a administração todo e qualquer pedido em que 

evidentemente for vedada a consultoria, na forma de ensino por resolução, como por exemplo 

pedidos evidentes (e proibidos) de tutoria envolvendo certames públicos e vestibulares.   

 

11.1.5. A plataforma fica responsável por efetuar o imediato cancelamento de pedidos que, após 

denunciados para a administração, representarem evidente ruptura a estes Termos, bem como 

ao manual do aluno.  

 

11.1.6. Como quem seleciona/escolhe o tutor é o usuário aluno, apenas é possível a este 

solicitar, em caso de falha na prestação de serviços por parte do usuário tutor, o reembolso do 

valor por ele desembolsado, dentro do prazo de garantia. Isto significa que, eventuais perdas e 

danos decorrentes da falha na prestação de serviços não é de responsabilidade da plataforma, 

frise-se, tendo em vista que quem seleciona e escolhe o tutor é o aluno. 

 

11.1.7. Em qualquer hipótese em que o contratante aluno faça jus ao reembolso do montante 

pago, o tutor contratado será sinalizado e não poderá efetuar nenhuma cobrança pelo serviço 

prestado em relação à plataforma, tendo em vista que esta é mera intermediadora, sendo tão só 

uma ferramenta de união entre tutor e aluno. Em outras palavras, a plataforma não contrata o 

serviço do tutor, não podendo, com isso, ser compelida a arcar por tal serviço, embora faça a 

intermediação entre os eventuais pedidos de reembolso do contratante aluno.  

 

12. DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO 

 

12.1. Todos os usuários elegem como foro competente o foro da Comarca de São Paulo, no 

Estado de São Paulo. 

 

12.2. Esta cláusula de eleição de foro poderá ser revista, desde que solicitado diretamente 

ao canal oficial de atendimento da plataforma (Preciso de Ajuda – meuguru.net), caso a 



 

solicitação para abolição da cláusula de eleição de foro ocorra ANTES da realização de 

eventual pedido ou situação que desencadeie desembaraços perante a Jurisdição Estatal.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Tanto aluno quanto tutor deverão ler todos os seus respectivos manuais, para que estejam 

cientes de toda a funcionalidade da plataforma, e não destoem de seu Código de Honra. 

Estes termos de uso foram redigidos de forma categoricamente mais simplista, para permitir que 

os contratantes tenham ciência do que exatamente estão contratando. Entretanto, em caso de 

dúvida, não hesite em fazer contato por meio do e-mail contato@meuguru.net. 

 

Caso você esteja de acordo, faça seu cadastro na plataforma. Caso contrário, entre em 

contato com o canal de Suporte, pelo e-mail acima, caso pretenda flexibilizar qualquer das 

disposições enclausuradas neste documento, tendo em vista a possibilidade de 

renegociá-las de modo pontual e episódico. 

mailto:contato@meuguru.net

