
Regulamento para a ação de promoção do "Megaoferta do Mês do Cliente -
Combo 10x1 com mais de 75% de Desconto.”

O presente regulamento tem por objeto estabelecer as condições da ação promocional pelo
"Megaoferta do Mês do Cliente - Combo 10x1 com mais de 75% de Desconto”, válido para
compras realizadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2021.

1. Participação no Programa

Poderão participar todos aqueles que comprarem o curso nos dias 20 e 21 de setembro de
2021 (“Alunos”).

Importante: Ter concluído uma Graduação é requisito essencial para matrícula, seguimento
e emissão de Certificado nos Cursos de Pós-graduação.

2. Sobre o conteúdo

O Aluno terá direito, após o pagamento, a:

2 cursos de Pós-Graduação oferecidos na Plataforma da Faculdade Descomplica
3 cursos para descobrir como alcançar uma gestão visionária, sendo eles:

Curso 1: Introdução a Gestão de Projetos
Curso 2: Gestão do Tempo
Curso 3: Liderança e Gestão de Pessoas

1 Minicurso Passos Iniciais para o Empreendedorismo
1 Minicurso Sobre Produtividade nos Estudos e Trabalho
1 Minicurso Sobre Ferramentas para Produtividade
1 Plano de Organização Financeira
1 Guia Prático para não Procrastinar

3. Período de vigência do Programa:

A promoção é válida apenas para as matrículas realizadas nos dias 20 e 21 de
setembro de 2021.

4. Sobre o acesso

Em caso de pagamento por cartão de crédito, o Aluno terá acesso imediato à Plataforma
assim que confirmada a compra pela operadora do cartão. No prazo de 7 (sete) dias, o
Aluno receberá um e-mail através do qual deverá escolher o segundo Curso e pelo qual
receberá o acesso aos cursos bônus.

Caso o pagamento seja por meio de boleto bancário, o Aluno terá sua plataforma liberada
para acessar após sua compensação, que pode ocorrer em até 2 dias úteis. No prazo de 7



(sete) dias, o Aluno receberá um e-mail através do qual deverá escolher o segundo Curso e
pelo qual receberá o acesso aos cursos bônus.

Os Alunos terão 12 (doze) meses de acesso à Plataforma para conclusão dos Cursos,
contados a partir da data de compensação do pagamento.

Os Alunos terão direito ao Certificado após a conclusão dos cursos de Pós-graduação,
desde que observados os requisitos e regras previstos no Manual do Aluno.

5. Sobre o cancelamento

O cancelamento do Combo poderá ser feito dentro dos 7 dias após a liberação do acesso
ao segundo Curso, sem aplicação de multa. Após esse período, o Aluno não poderá mais
cancelar.

O Aluno tem ciência de que todos os cursos que compõem o Combo 10x1 podem ser
adquiridos separadamente, sem a incidência do preço promocional previsto nesta
promoção. Nesse sentido, destacamos que o cancelamento do Combo, implica no
cancelamento de todos os itens, não existindo a possibilidade de cancelamento de itens
isolados.

6. Disposições Gerais:

- A participação no Programa implica total conhecimento e aceitação deste Regulamento.
- A participação nos cursos de Pós-graduação estão condicionadas, ainda, à observância
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como do Manual do Aluno.
- É de responsabilidade do Aluno o envio da documentação, dentro dos 30 dias após o
pagamento. Caso o aluno não envie, fica ciente que perderá o acesso ao conteúdo da
Pós-graduação e dos cursos bônus.
- O Aluno tem ciência que para ingressar nos cursos de Pós-graduação é necessário ter
colado grau antes da realização do pagamento. A não comprovação permitirá o
Descomplica fazer o cancelamento do curso imediatamente.
- O Foro da Comarca do Rio de Janeiro – RJ é eleito como competente para dirimir as
questões oriundas deste Regulamento.


