1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 Serão realizadas matrículas entre os dias 04 a 30 de Novembro de 2021, com
percentuais de desconto imperdíveis nos cursos identificados com o banner da BLACK
FRIDAY, sempre de acordo com a capacidade de atendimento com distribuição de 500
senhas por dia.
2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS
2.1 Nos dias 04 a 30 de Novembro de 2021, serão distribuídas 500 senhas por dia, a partir
da Live Show que ocorrerá em 04.11.2021 às 19:00h, quando será divulgado o percentual
de descontos da nossa Black Friday 2021. Os cursos serão liberados para aquisição
Presencial ou Online. A partir da Live, serão iniciadas as vendas, sendo o atendimento
realizado através de senhas a serem distribuídas.
2.2 O quantitativo de 500 senhas é definido previamente para que haja a devida
organização no momento da realização das inscrições, de acordo com a capacidade
ampliada do nosso atendimento.
2.3 Todas as senhas distribuídas serão atendidas nos dias específicos da promoção,
limitadas a 500 senhas por dia.
2.4 Não haverá, em nenhuma hipótese, a prorrogação ou antecipação do desconto para
dia diverso do estipulado previamente para a promoção.
2.5 Será distribuída apenas 1 senha por pessoa, que possibilitará a inscrição de até 3 CPFs
diferentes, sendo que a pessoa deve saber todos os dados cadastrais (nome completo, CPF,
data de nascimento, telefone, e-mail válido e endereço completo com CEP) e estar de
posse da forma de pagamento de todos os CPFs.
2.6 Cada CPF poderá escolher a quantidade de cursos desejada, desde que respeite o
limite de vagas por turma.
2.7 Senhas passadas serão chamadas novamente após todas as senhas distribuídas no dia
serem atendidas, conforme horário de funcionamento da empresa.
3. DO DESCONTO
3.1 O desconto incidirá sobre o valor final do curso pretendido.
3.2 Os descontos serão decrescentes, atendidas as seguintes datas e percentuais:




04 a 10 de novembro de 2021 – 70% de desconto
11 a 17 de novembro de 2021 – 50% de desconto
18 a 30 de novembro de 2021 – 30% de desconto

3.3 A partir de 01 de dezembro a 23 de dezembro os cursos terão valores especiais,
entretanto sem os descontos oferecidos na Black Friday.
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3.4 Após 23 de dezembro, os cursos voltarão a ter o valor final, sem descontos.
Ex.:
BLACK FRIDAY – 04 E 30 DE NOVEMBRO (% de desconto vigente no dia da
compra do curso)
De R$ 550,00 por R$ 330,00 à vista
De R$ 600,00 por R$ 360,00 em até 06x no cartão
VALOR ESPECIAL DE 01/12/2021 A 23/12/2021:
R$ 500,00 à vista ou R$ 550,00 em até 06x no cartão.
VALOR FINAL DO CURSO APÓS 23/12/2021:
R$ 550,00 à vista ou R$ 600,00 em até 06x no cartão.

3.5 Memória de cálculo:
Para pagamento à vista: VFCA¹ - 40% = VPA², ou seja, R$ 550,00 - 40% = R$ 330,00.
Para pagamento parcelado no cartão: VFCP³ - 40% = VPP4, ou seja, R$ 600,00 - 40% =
R$ 36,00.
¹ VFCA: Valor Final do Curso à Vista
² VPA: Valor da Promoção à Vista
³ VFCP: Valor Final do Curso Parcelado
4 VPP: Valor da Promoção Parcelado
3.6 O desconto ofertado na Black Friday não é cumulativo com outros descontos (como
por exemplo: descontos de ex-alunos, turmas anteriores, convênios, etc.).
3.7 Poderá ser utilizada CARTA DE CRÉDITO, porém é necessário ter a via em mãos
no ato da matrícula.
3.7.1 As cartas de créditos válidas, são as já solicitadas e emitidas até o dia 04/11/2021.
4. DOS CURSOS EM PROMOÇÃO
4.1 Integram a presente promoção os cursos preparatórios presenciais para concursos,
cursos preparatórios para OAB, cabines de estudos e cursos de capacitação/atualização
identificados no banner da BLACK FRIDAY.
4.2 Estão excluídos da presente promoção os cursos não indicados no tópico anterior, a
exemplo de cursos de Graduação, Pós-Graduação, 2ª Fase da OAB.
4.3 Os cursos participantes da nossa promoção, estão descriminados no banner da
BLACK FRIDAY.
4.4 As vagas nos cursos são limitadas.
Será uma grande satisfação tê-los(las) conosco.
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