Regulamento Campanha Setembro
Esta campanha tem caráter exclusivamente comercial, não estando subordinada a
qualquer modalidade de álea, sorte ou risco pelos participantes (Lei 5.768/71, art. 3,
inciso II) e será válida em todo território nacional;
0.1 A disponibilidade dos cursos oferecidos em setembro estão sujeitos ao calendário
e disponibilidade de datas e turmas.
0.2 A promoção “compre e ganhe” consiste na obtenção de descontos de até 40% no
valor de tabela para conjuntos de cursos (Combos) selecionados pelo Grupo
IMPACTA, sendo esse desconto com valor igual ou maior que um ou mais cursos
que fazem parte do combo. Os descontos variam de acordo com o combo e nas
seguintes regras:
a) Combo Desenvolvedor Oracle PL/ SQL – 25% off
- Cursos que fazem parte: Introdução à Lógica de Programação - Online (R$
589,09), Oracle 11g - Introduction to SQL (R$ 1.632,00), Oracle 11g - Program
with PL/SQL (R$ 1.632,00).
- Valor Total: R$ 3.853,09
- Valor do desconto (25% off): R$ 963,27
- Valor final com desconto: R$ 2.889,82
- Curso “gratuito” dentro do combo: Introdução à Lógica de Programação Online
b) DBA SQL Server – 40% off
- Cursos que fazem parte: Introdução à Lógica de Programação – Online (R$
589,09), SQL 2016 - Módulo I (R$ 1.612,55), SQL 2016 - Módulo II (R$ 1.852,43),
SQL 2016 - Módulo III (R$ 1.880,54).
- Valor Total: R$ 5.934,61
- Valor do desconto (40% off): R$ 2.373,84
- Valor final com desconto: R$ 3.560,77
- Cursos “gratuitos” dentro do combo: Introdução à Lógica de Programação –
Online, SQL 2016 - Módulo I
c) Desenvolvedor Android – 40% off
- Cursos que fazem parte: Introdução à Lógica de Programação – online (R$
589,09), SQL 2014 - Módulo I – online (R$ 879,01), Java Programmer - Módulo I
– online (R$ 430,48), Java Programmer - Módulo II – online (R$ 323,40),
Android Developer (R$ 3.730,10)
- Valor Total: R$ 5.952,08
- Valor do desconto (40% off): R$ 2.380,83
- Valor final com desconto: R$ 3.571,25
- Cursos “gratuitos” dentro do combo: Introdução à Lógica de Programação
(online), SQL 2014 - Módulo I (online), Java Programmer - Módulo I (online),
Java Programmer - Módulo II (online)

d) Desenvolvedor web + Angular JS 4 – 30% off
- Cursos que fazem parte: Introdução à Lógica de Programação – online (R$
589,09), Desenvolvimento de Aplicações Web com HTML5, CSS3, JavaScript e
PhoneGap (R$ 2.490,00), Desenvolvendo Aplicações Web com Angular 4 –
MEAN - online (R$ 249,90)
- Valor Total: R$ 3.328,99
- Valor do desconto (30% off): R$ 998,70
-Valor final com desconto: R$ 2.330,29
- Cursos “gratuitos” dentro do combo: Introdução à Lógica de Programação –
online e Desenvolvendo Aplicações Web com Angular 4 – MEAN – online
e) Desenvolvedor Java Desktop – 40% off
- Cursos que fazem parte: Introdução à Lógica de Programação – online (R$
589,09), SQL 2014 - Módulo I – online (R$ 879,01), Java Programmer (R$
3.730,10)
- Valor Total: R$ 5.198,20
- Valor do desconto (40% off): R$ 2.079,28
- Valor final com desconto: R$ 3.118,92
- Cursos “gratuitos” dentro do combo: Introdução à Lógica de Programação –
online, SQL 2014 - Módulo I – online
f) Excel Avançado + VBA – 40% off
- Cursos que fazem parte: Introdução à Lógica de Programação – online (R$
589,09), Excel 2016 VBA - Módulo I (R$ 1.431,22), Excel 2016 - Módulo II (R$
1.394,93)
- Valor Total: R$ 3.415,24
- Valor do desconto (40% off): R$ 1.366,10
- Valor final com desconto: R$ 2.049,14
- Curso “gratuito” dentro do combo: Introdução à Lógica de Programação –
Online
g) Analista de dados com Excel e Power BI – 35% off
- Cursos que fazem parte: Excel 2016 - Módulo I (R$ 886,61), Excel 2016 Módulo II (R$ 1.394,93), Power BI com Excel 2016 (R$ 1.540,00)
- Valor Total: R$ 3.821,54
- Valor do desconto (35% off): R$ 1.337,54
- Valor final com o desconto: R$ 2.484,00
- Curso “gratuito” dentro do combo: Excel 2016 - Módulo I
h) Design Digital – 40% off
- Cursos que fazem parte: Illustrator CS6 - Módulo I (R$ 1.365,20), Photoshop
CS6 - Módulo I (R$ 1.338,56), InDesign CS6 - Módulo I (R$ 1.442,68)
- Valor Total: R$ 4.146,44
- Valor do desconto (40% off): R$ 1.658,58
- Valor final com o desconto: R$ 2.487,86
- Curso “gratuito” dentro do combo: InDesign CS6 - Módulo I

i) Analista de projetos + Agile SCRUM – 40% off
- Cursos que fazem parte: Planejamento e Gerência de Projetos com Ênfase no
PMI (R$ 2.211,65) PMO - Implantação e Gerenciamento de um Escritório de
Projetos (R$ 2.211,63), SCRUM - Gestão e Desenvolvimento Ágil de Projetos –
online (R$ 549,00)
- Valor Total: R$ 4.972,28
- Valor do desconto (40% off): R$ 1.988,91
- Valor final com o desconto: R$ 2.983,37
- Curso “gratuito” dentro do combo: SCRUM - Gestão e Desenvolvimento Ágil
de Projetos (online)
j) Marketing Digital – 25% off
- Cursos que fazem parte: Gestão de Mídias Sociais – Fundamentos (R$
1.679,00), Marketing de Conteúdo e Inbound Marketing (R$ 1.331,36), SEO na
Prática (R$ 1.191,77), E-mail Marketing de Alta Performance – online (R$
279,00)
- Valor Total: R$ 4.481,13
- Valor do desconto (25% off): R$ 1.120,28
- Valor final com o desconto: R$ 3.360,85
- Curso “gratuito” dentro do combo: E-mail Marketing de Alta Performance
(online)
k) Especialista em manutenção de Tablets e Smartphones – 25% off
- Cursos que fazem parte: Hardware - Manutenção de Tablets e Smartphones
(R$ 1.442,68), Hardware Módulo I - Montagem e Manutenção de
Computadores (R$ 1.027,64), Hardware Módulo II - Análise e Prática (R$
683,70)
- Valor Total: R$ 3.154,02
- Valor do desconto (25% off): R$ 788,51
- Valor final com o desconto: R$ 2.365,52
- Curso “gratuito” dentro do combo: Hardware Módulo II - Análise e Prática
i) Engenheiro de servidores Windows – 35% off
- Cursos que fazem parte: Windows Server 2012 MCSA (R$ 586,36), Conceitos e
Infraestrutura de Redes - online (R$ 3.959,63)
- Valor Total: R$ 4.545,99
- Valor do desconto (35% off): R$ 1.591,10
- Valor final com o desconto: R$ 2.954,89
- Cursos gratuitos dentro do combo: Conceitos e Infraestrutura de Redes –
online
03. A promoção “Descontos de até 60 (sessenta)% off” consiste na obtenção de
descontos no valor de tabela para cursos, seguindo as seguintes regras:
a) Até 30 (trinta)% de desconto no valor de tabela de cursos da
modalidade Presencial;
b) Até 40 (quarenta) % de desconto no valor de tabela de cursos da
modalidade Online Ao Vivo;

c) Até 60 (sessenta) % de desconto no valor de tabela de cursos da
modalidade Online;
d) Os cursos estão sujeitos a disponibilidade de calendário e pode, a
qualquer momento, mudar. Para ter a lista mais atualizada, é necessário
que o PARTICIPANTE entre em contato via chat ou telefone.
04. A promoção “indique um amigo” consiste na obtenção de 01 (um) curso online
pelo PARTICIPANTE, mediante indicação de amigo(s) que venha a se matricular
em algum treinamento, respeitando as seguintes regras:
a) É necessário que o PARTICIPANTE adquira, durante a promoção, no mínimo
01 (um) treinamento, independente se presencial ou online;
b) Após confirmação de compra do PARTICIPANTE, o AMIGO DO
PARTICIPANTE deverá entrar em contato conosco via chat ou telefone,
citando o nome e CPF do PARTICIPANTE para que possam então ter acesso
aos descontos e cortesia;
a) A escolha do curso online será feita pelo PARTICIPANTE.
05. A promoção “ganhe uma camiseta” consiste na premiação de camisetas,
respeitando as seguintes regras:
a) Para receber o presente, é necessário que o PARTICIPANTE adquira, durante
a promoção, no mínimo 01 (um) treinamento, independente se presencial
ou online;
b) O PARTICIPANTE deverá também, ao entrar em contato conosco, citar que
deseja receber a camiseta;
c) 01 (uma) camiseta por CPF;
d) Quantidades, tamanhos, modelagens e cores estão sujeitas à
disponibilidade do estoque;
e) As camisetas deverão ser retiradas pelo PARTICIPANTE nas dependências da
IMPACTA, situada na Av. Paulista, nº 1009 – 17° andar.

06. A promoção “Bônus na faculdade Impacta” consiste em converter parte do
valor total gasto em treinamentos como bônus para serem utilizados em
graduações, MBAs e Pós na Faculdade Impacta, seguindo as seguintes regras:
a) Válido somente para novas compras, efetuadas durante a promoção: o
PARTICIPANTE não poderá utilizar valores que já tenha pago previamente;
b) O PARTICIPANTE poderá utilizar até 10 (dez) % do valor total gasto como
bônus;
c) O valor será utilizado para abater o montante total do curso, não podendo
ser convertido em mensalidades com descontos;
d) No site da faculdade Impacta (http://www.impacta.edu.br/) o
PARTICIPANTE encontrará os cursos e datas disponíveis.
e) 01 (um) desconto por CPF;

07. As condições comerciais existentes nessa campanha são acumulativas e estão
sujeitas ao calendário, disponibilidade de datas e turmas e estoque.
08. Os treinamentos presenciais serão ministrados nas dependências da IMPACTA,
situadas na Av. Paulista, nº 1009, e na Av. Rudge, 315.
09. Todas promoções e condições comerciais aqui presentes são válidas a partir de
15/09/2017 até às 15h de 30/09/2017. Caso este período seja alterado
atualizaremos, automaticamente, este regulamento.
10. Despesas relativas à hospedagem, alimentação, transportes e quaisquer outras
que possam surgir durante o(s) treinamento(s) são de responsabilidades
exclusiva do aluno.
11. A participação nesta promoção implica a aceitação, por parte do aluno, ou seu
representante legal, das cláusulas deste regulamento.
12. A participação nesta campanha promocional não gerará aos PARTICIPANTES
nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto
neste Regulamento.
13. Essa CAMPANHA e seu Regulamento poderão ser alterados, suspensos e/ou
cancelados pelo Grupo Impacta, a qualquer momento, por motivos de força
maior e/ou caso fortuito e/ou qualquer outro motivo que comprometa o
regular andamento da promoção, ressalvado os direitos já adquiridos pelos
PARTICIPANTES que já tiverem sido beneficiados pelos descontos.
Regulamento Garantia de Aprendizado Impacta
01. Os treinamentos presenciais da Impacta têm Garantia de Aprendizado, que
permite ao aluno refazer o curso presencial sem nenhum custo adicional caso
haja necessidade.
02. A solicitação da garantia é válida por 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de término do curso, e de acordo com os requisitos listados abaixo:
a) O aluno precisa frequentar 100% das aulas a que tem direito;
b) Em caso de cursos que tenham outros treinamentos como pré-requisitos, a
Garantia de Aprendizado só será válida se estes cursos também forem
realizados na Impacta;
c) O aluno precisa ter preenchido a avaliação diária em todos os dias do curso,
informando as dificuldades encontradas durante o treinamento;
d) O reagendamento não poderá ser realizado durante o período de férias
escolares;
e) O aluno deverá preservar o material didático e de apoio recebido no
primeiro curso;
f) O aluno não poderá estar inadimplente com o Grupo Impacta.
03. A efetivação das matrículas dos PARTICIPANTES para refazer o curso estará
condicionada à existência de vagas durante o período de validade.
04. A Garantia de Aprendizado Impacta não é válida para os cursos na categoria
Online. No caso dos cursos na categoria Ao Vivo, o aluno pode refazer o curso
na categoria presencial fazendo o pagamento da diferença no valor de tabela
dos treinamentos.

05. Os treinamentos presenciais serão ministrados nas dependências da Impacta,
situadas na Av. Paulista, nº 1009, e na Av. Rudge, 315.
06. A Administração do Grupo Impacta é soberana para decidir os casos omissos no
presente Regulamento.
Regulamento Parcelamento no Boleto
01. O parcelamento do pagamento de treinamentos pode ser feito em até 10 (dez)
vezes.
02. Para parcelar em até 3(três) vezes não é necessário cumprir nenhum pré
requisito de valor ou quantidade de cursos.
03. Para parcelar de 4 (quatro) até 10 (dez) vezes, é necessário estar dentro das
seguintes regras:
a) O cliente precisa ter fechado, em uma mesma matrícula, 2 (dois) ou
mais cursos
b) O valor deve ser, no mínimo, de R$ 1,500 (um mil e quinhentos reais)
14. A participação nesta campanha promocional não gerará aos PARTICIPANTES
nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto
neste Regulamento.
15. A Administração do Grupo Impacta é soberana para decidir os casos omissos no
presente Regulamento.

