
 Regulamento Campanha Janeiro 

 Esta  campanha  tem  caráter  exclusivamente  comercial,  não  estando  subordinada  a  qualquer 
 modalidade  de  álea,  sorte  ou  risco  pelos  par�cipantes  (Lei  5.768/71,  art.  3,  inciso  II)  e  será 
 válida em todo território nacional; 

 01.  A  promoção  consiste  na  obtenção  de  descontos  (não  cumula�vos  com  outros 
 descontos ou vouchers) segundo as regras: 

 a.  Cursos  avulsos  do  Calendário  de  Verão  com  até  30%  de  desconto,  seguindo  as  regras 
 de negociação com consultor 

 b.  Cursos Destaque com até 50% de desconto, sendo os cursos par�cipantes: 

 Excel 2019 - Gráficos e Dashboards (Online) 
 Java Programmer 
 Product Owner Metodologias Ágeis na Gestão de Produtos 
 E-commerce Professional 
 SQL 2019 - Módulo I 

 c.  Bootcamps (combos pré montados) com  descontos de até 20% 

 Data Science Bootcamp - 15% 

 Cursos 
 Carga 
 horária  Valor 

 Introdução à Lógica de Progamação (Online) - CORTESIA  R$ 0,00 

 Data Science Bootcamp  208 
 R$ 

 10.900,00 

 Total:  208 
 R$ 

 10.900,00 
 Promocional à vista:  R$ 9.265,00 
 12x de  R$772,08 

 Data Analy�cs Bootcamp - 15% 

 Cursos 
 Carga 
 horária  Valor 

 Introdução à Lógica de Progamação (Online) - CORTESIA  40  R$ 0,00 

 Data Analy�cs Bootcamp  104 
 R$ 

 5.990,00 

 Total:  144 
 R$ 

 5.990,00 
 Promocional:  R$ 5.090,00 
 10x de  R$509,00 

 Machine learning &IA Bootcamp 15% 

 Cursos 
 Carga 
 horária  Valor 



 Introdução à Lógica de Progamação (Online) - CORTESIA  40  R$ 0,00 
 ETL na Prá�ca: Como Trabalhar com Dados (online)  4  R$ 149,90 

 Machine learning &IA Bootcamp  80 
 R$ 

 4.790,00 

 Total:  80 
 R$ 

 4.939,90 
 Promocional:  R$ 4.190,00 
 10x de  R$419,00 

 Cloud Architect Bootcamp - 15% 

 Cursos 
 Carga 
 horária  Valor 

 Cloud Architect Bootcamp  160 
 R$ 

 6.990,00 

 Total:  160 
 R$ 

 6.990,00 
 Promocional:  R$ 5.900,00 
 10x de  R$590,00 

 Front End Developer Bootcamp - 12% 

 Cursos 
 Carga 
 horária  Valor 

 Front End Developer Bootcamp  148 
 R$ 

 5.490,00 

 Total:  148 
 R$ 

 5.490,00 
 Promocional:  R$ 4.790,00 
 10x de  R$479,00 

 Cyber Security Architect Bootcamp =- 15% 

 Cursos 
 Carga 
 horária  Valor 

 Cyber Security Architect Bootcamp  160 
 R$ 

 6.990,00 

 Total:  160 
 R$ 

 6.990,00 
 Promocional:  R$ 5.900,00 
 10x de  R$590,00 

 Agile Professional Bootcamp - 15% 

 Cursos 
 Carga 
 horária  Valor 



 Agile Professional Bootcamp  96 
 R$ 

 5.990,00 

 Total:  96 
 R$ 

 5.990,00 
 Promocional:  R$ 5.090,00 
 10x de  R$509,00 

 02.  As  datas  de  realização  dos  cursos  oferecidos  estão  sujeitas  a  disponibilidade  de 
 turmas no calendário  . 

 03.  Os  treinamentos  presenciais  serão  ministrados  nas  dependências  da  IMPACTA, 
 situadas na Av. Paulista, no 1009, e na Av. Rudge, 315. 

 04.  Essa promoção é válida de 03/01/2022 até às 22h de 31/01/2022. 
 05.  As datas de realização dos curso oferecidos estão sujeitas ao calendário e 

 disponibilidade de turmas. 

 06.  Despesas rela�vas à hospedagem, alimentação, transportes e quaisquer outras 
 que possam surgir durante o(s) treinamento(s) são de responsabilidade exclusiva 
 do aluno. 

 07.  A par�cipação nesta promoção implica a aceitação, por parte do aluno, ou seu 
 representante legal, das cláusulas deste regulamento. 

 08.  A par�cipação nesta campanha promocional não gerará aos PARTICIPANTES 
 nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste 
 Regulamento. 

 09.  Os valores e condições desta campanha se aplicam somente para clientes Pessoa 
 Física. Para empresas, consulte-nos. 

 10.  Essa CAMPANHA e seu Regulamento poderão ser alterados, suspensos e/ou 
 cancelados pelo Grupo Impacta, a qualquer momento, por mo�vos de força maior 
 e/ou caso fortuito e/ou qualquer outro mo�vo que comprometa o regular 
 andamento da promoção, ressalvado os direitos já adquiridos pelos 
 PARTICIPANTES que já �verem sido beneficiados pelos descontos. 

 Regulamento Garan�a de Aprendizado Impacta 

 Os treinamentos presenciais da Impacta têm Garan�a de Aprendizado, que permite ao 
 aluno refazer o curso presencial após avaliação da nossa Ouvidoria. 

 01.  A solicitação da garan�a é válida por 60 (sessenta) dias, contados a par�r 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 

 Garan�a 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 dependerá de turmas e disposição de vagas; 
 e.  O aluno deverá preservar o material didá�co e de apoio recebido no 

 primeiro curso; 
 f.  O aluno não poderá estar inadimplente com o Grupo Impacta. g. O aluno 

 arcará com 50% do valor de tabela do curso, desde que seja a mesma 
 versão do curso adquirido. 

 02. A efe�vação das matrículas dos PARTICIPANTES para refazer o curso estará 
 condicionada à existência de vagas durante o período de validade. 

 03. A Garan�a 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. 

 04. Os treinamentos presenciais serão ministrados nas dependências da Impacta, situadas 
 na Av. Paulista, no 1009, e na Av. Rudge, 315. 

 05. A Administração do Grupo Impacta é soberana para decidir os casos omissos no 
 presente Regulamento. 

 Regulamento Parcelamento no cartão de crédito 

 01.  Todo PARTICIPANTE que optar por parcelar os valores dos cursos e combos que for 
 fazer com a IMPACTA sofrerá um acréscimo no valor total a ser pago de acordo 
 com a seguinte regra: 

 a.  Se o PARTICIPANTE optar por parcelar em até 3x, os valores não sofrerão 
 acréscimos; 

 b.  A par�r da 4° parcela, será adotado os seguintes percentuais: 4X = 7,3967 
 % 5X = 9,3299 % 6X = 11,2978 % 7X = 13,3012 % 8X = 15,3406 % 9X = 
 17,4167 % 10X = 19,5302 % 11X = 21,1681% 12X = 23,3491% 

 c.  É considerando um acréscimo de 1,8% a.m. 

 Regulamento Parcelamento no Boleto 

 01.  Além das regras acima descritas em “Regulamento Parcelamento”, para parcelar 
 no boleto, é necessário cumprir as seguinte regra: 

 a.  Parcelamento será feito conforme condição comercial vigente no mês e 
 parcela mínima de R$ 100,00. 


