
REGULAMENTO PROMOÇÃO QUINZENA DO CONSUMIDOR 2021 

 
1) PROMOÇÃO  

1.1. A presente promoção consiste na concessão, pela Escola de Negócios e Seguros, de 
desconto no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor integral dos cursos online 
participantes, na forma deste Regulamento.  

1.2. Esta promoção é válida somente para novos alunos, ou seja, para aqueles que não tenham 
realizado matrícula para o mesmo curso adquirido anteriormente à vigência desta promoção.  

2) VIGÊNCIA 

2.1 Promoção válida exclusivamente para inscrições feitas a partir de 10 horas do dia 15 
de março de 2021 até as 18 horas do dia 31 de março de 2021. 

2.2 Apenas para efeitos do presente Regulamento, considera-se como data de inscrição aquela 
em que foi realizado o preenchimento de formulário de inscrição no site da ENS. 

3) CURSOS PARTICIPANTES 

3.1. Participam da promoção de 30% de desconto os seguintes cursos online: 

CURSO TIPO DE POR (-30%) 
Gestão de Seguros de Pessoas Extensão Online  R$ 658,00   R$ 460,00                        
Gestão Financeira Extensão Online  R$ 892,00   R$ 624,40             
Cultura e poder Extensão Online  R$ 983,00   R$ 688,10                        
Fundamentos do Direito Público e Privado Extensão Online  R$ 983,00   R$ 688,10                        
Inovação e Transformação Digital no Mercado de Seguros Extensão Online  R$ 624,00   R$ 436,80                         
Gestão de Seguros de Transporte Extensão Online  R$ 526,00   R$ 368,20                           
Gestão de Seguros de Automóvel e Outros Massificados RE Extensão Online  R$ 658,00   R$ 460,60                             
Cyber Security para Gestores Extensão Online R$ 2.540,00  R$ 1.778,00                       
Transformação Digital para Gestores Extensão Online R$ 2.540,00   R$ 1.778,00                      
Profissional de TI do Futuro Extensão Online R$ 2.540,00   R$ 1.778,00                       
MBA Executivo em Negócios de Seguros MBA Online R$14.000,00   R$ 9.800,00                       

Gestão Financeira Graduação 
Tecnológica R$ 450,00* R$ 315,00* 

Gestão de Recursos Humanos Graduação 
Tecnológica R$ 450,00* R$ 315,00* 

Processos Gerenciais Graduação 
Tecnológica R$ 450,00* R$ 315,00* 

Marketing Graduação 
Tecnológica R$ 450,00* R$ 315,00* 

Seguros de  automóveis 
Curso Livre 
Online R$ 180,00 R$ 126,00 

Básico de Saúde Suplementar Curso Livre 
Online R$ 220,00 R$ 154,00 

Seguro de Pessoas Curso Livre 
Online R$ 180,00 R$ 126,00 

Estratégias de Comercialização de seguros Curso Livre 
Online R$ 212,00 R$ 148,00 

Previdência Complementar Curso Livre 
Online R$ 204,00 R$ 142,00 



Prevenção à Lavagem de dinheiro Curso Livre 
Online R$ 60,00 R$ 42,00 

Teoria Geral de Seguros Curso Livre 
Online R$ 188,00 R$ 131,60 

Mercado Financeiro Curso Livre 
Online R$ 105,00 R$ 73,50 

Segurança Cibernética em tempos de Home Office Curso Livre 
Online R$ 90,00 R$ 63,00 

*Valor referente à mensalidade do primeiro semestre. Valor do primeiro semestre, com 
desconto: R$ 1.890,00. O desconto de 30% será aplicado para os semestres subsequentes após 
o cálculo do reajuste de cada semestralidade.  

3.2. Especificamente para os cursos de Graduação Tecnológica, a matrícula deverá ser 
realizada até o dia 31 de março de 2021.  

3.3. Os cursos acima mencionados estarão listados em uma página na Internet, no 
endereço descubra.ens.edu.br/semana-do-consumidor-2021 

3.4. Qualquer outro curso não mencionado acima está fora da promoção. 

4) AQUISIÇÃO DO CURSO 

4.1. Para adquirir o curso online com o desconto promocional, o interessado deverá 
fazer a inscrição na página do curso pelo qual se interessou no período de vigência da 
promoção. 

4.1.1 A inscrição somente poderá ser feita pela internet, não sendo possível realizá-la 
presencialmente.  

4.2. A inscrição no curso somente estará efetivada após a confirmação do pagamento. 

4.3. Empresas públicas e órgãos governamentais que desejem realizar a inscrição de 
representantes por meio de “nota de empenho” devem entrar em contato com a 
Unidade Regional por e-mail, no período da promoção, informando os 
cursos/workshops que pretende adquirir e a lista dos indicados a participar em cada um 
deles, e aguardar resposta de nossa equipe com esclarecimentos necessários e 
orientação sobre como proceder. 

4.4. O benefício previsto para a presente Campanha é pessoal, intransferível e não 
cumulativo com outras promoções, descontos ou bolsas de estudo. 

5) FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. A promoção é válida para pagamentos realizados por meio de boleto bancário ou 
cartão de crédito, sendo certo que somente haverá opção de parcelamento para os 
casos de pagamento por meio de cartão de crédito.  

5.1.1. Para os casos de pagamento parcelado, nenhuma das parcelas poderá ter 
o valor inferior a R$ 100,00 (cem reais).  

5.1.2. Para os cursos de Graduação Tecnológica, o pagamento da mensalidade 
será realizado EXCLUSIVAMENTE por meio de boleto bancário. 



5.2. O pagamento realizado por boleto bancário deve ser quitado em qualquer agência 
bancária até dois dias após sua emissão. Não serão aceitos pagamentos fora do prazo 
estipulado no boleto. 

5.3. Caso o pagamento não seja realizado até dois dias após sua emissão, a inscrição 
será automaticamente cancelada. 

6) DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO 

6.1. O participante que comunicar a sua desistência mediante envio de e-mail no prazo 
de até 7 (sete) dias corridos a contar da data de inscrição no curso, desde que com, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes do início do respectivo Curso online, terá 
direito ao reembolso integral da importância paga. O participante que comunicar após 
esse prazo não terá direito ao reembolso de qualquer valor. 

6.2. O não comparecimento do participante ao Curso online não implicará em 
cancelamento automático da inscrição, nem ensejará devolução de qualquer quantia 
paga. 

6.3. A Escola se reserva o direito de cancelar/adiar o Curso até um dia antes do seu 
início, comunicando o fato aos participantes já inscritos. No caso de cancelamento, os 
participantes serão reembolsados integralmente da importância paga na promoção. 

7) PRÉ-REQUISITOS PARA EFETIVAR A INSCRIÇÃO NOS CURSOS 

7.1. O interessado é o único e exclusivo responsável por verificar se cumpre os requisitos 
mínimos para participar dos cursos online de seu interesse. Caso seja verificado que não 
foram cumpridos os requisitos mínimos previstos nos regulamentos dos cursos online 
participantes desta promoção e/ou nas normas jurídicas que os regem, a respectiva 
inscrição será automaticamente cancelada, sem que isto enseje qualquer indenização 
ou compensação.  

7.2. Os regulamentos dos cursos online estão disponíveis para leitura no ato da 
inscrição. Caso o interessado verifique que não cumpre os requisitos mínimos para 
realização do curso, deverá entrar em contato com a ENS para comunicar sua 
desistência e solicitar o cancelamento do pagamento na forma do item 6 acima.  

8) CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. Ao participar desta Campanha, o Participante declara que está de acordo com todos 
os termos deste Regulamento. 

8.1.1. O Regulamento desta promoção estará à disposição dos interessados, por todo 
período de vigência da Campanha, no endereço landing. 

8.2. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais 
casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela ENS. 

8.3. Por se tratar de campanha por tempo limitado, a ENS reserva-se no direito de alterar 
qualquer item desta Campanha, bem como interrompê-la, se necessário for, a 
qualquer momento com ou sem prévio aviso, podendo ainda, entre outras coisas, 
alterar condições de participação, devendo veicular a informação aos participantes. 



8.4. O benefício oferecido não será, em hipótese alguma, substituído por valores em 
dinheiro, descontos ou crédito para aquisição de outros cursos que não os previstos no 
presente regulamento. 

8.5. A presente Campanha será regida pela legislação vigente no território nacional. 

 
 


