
Página 1 de 2 

 

 

 

REGULAMENTO - CAMPANHA – MEGA DESCONTÃO!  

CODIGO:005/2019 
 

A campanha digital promocional: “MEGA DESCONTÃO! ”, promovida pela Faculdade 

Instituto Superior de Educação do Paraná, consiste em oferecer desconto ao(à) estudante 

interessado(a) em um de seus Cursos de Pós-Graduação. Excelente oportunidade para você 

cursar pós. Você poderá obter um ótimo preço, ao acessar o site da FAINSEP: 

www.fainsep.edu.br e abrir o link: MEGA DESCONTÃO! Primeiramente você preencherá 

todos os seus dados pessoais e, em seguida, ao clicar no botão/link específico: ‘INSCREVA-

SE’, será informado(a) do valor/preço da mensalidade de R$ 699,00 do curso escolhido, que 

será parcelado em 1+3 de R$ 174,75. 

 
 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

I. Datas pré-estabelecidas para participação nesta Campanha – MEGA 
DESCONTÃO! 

 

O(a) interessado(a) que desejar participar deste programa/campanha deve se inscrever, via 

Internet no período de 01/05/2019 até 31/05/2019, ou para os 50 primeiros inscritos com 

a efetivação da sua matrícula. 

 

II. Modalidade para inscrição da presente Campanha – MEGA DESCONTÃO! 
 

As inscrições e adesão à presente campanha MEGA DESCONTÃO! somente ocorrerão 

na modalidade/plataforma digital, no seguinte site/endereço eletrônico: 

http://www.fainsep.edu.br/ 

 A adesão de participação nesta campanha somente estará efetivada quando o(a) 

participante escolher o curso pretendido e concluir definitivamente a sua matrícula, 

com o retorno de e-mail de confirmação pelos colaboradores da FAINSEP. 

 

III. Condições gerais da presente Campanha – MEGA DESCONTÃO! 
 

a) O(a) participante da presente campanha torna-se ciente e aceita os termos e condições 

aqui estipulados, não sendo possível questionar os requisitos aqui presentes, 

posteriormente à efetivação da matrícula; 

b) O(a) participante da presente campanha, declara estar ciente de que a mesma não 

permite matrícula cumulativa e é intransferível;  

c) O(a) participante declara-se ciente e aceita que a FAINSEP não poderá ser 

responsabilizada por eventuais falhas e/ou defeitos identificados no sistema eletrônico 

http://www.fainsep.edu.br/
http://www.fainsep.edu.br/
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(Internet), quando da participação desta campanha; 

d) O(a) participante declara, para todos os fins de direito, que leu atentamente, 

compreendeu e aceita, por completo e sem nenhuma reserva, todas as regras e 

condições desta Campanha – MEGA DESCONTÃO!, instrumentalizadas no 

presente Regulamento; e, 

e) Fica, desde já, claro e expresso, que os itens/assuntos não relacionados por este 

Regulamento, os quais eventualmente gerarem dúvida(s), deverão obrigatoriamente 

ser verificados previamente e de forma registrada pelo(a) próprio(a) participante 

interessado(a), antes que o(a) mesmo(a) venha a efetuar a sua inscrição/matrícula e 

aderência à presente Campanha – MEGA DESCONTÃO! , inclusive e de modo 

obrigatório pelo site/endereço eletrônico: http://www.fainsep.edu.br/. 

 

IV. Disposições Finais 
 

i. Notificações. Todas as notificações relacionadas ao presente Termo deverão ser feitas 

por correspondência eletrônica: E-mail/Whatsapp, Messenger, mediante obrigatória 

confirmação de acusação de recebimento/leitura; 

ii. Tolerância. Eventual omissão ou atraso de quaisquer das Partes em exigir o 

cumprimento de qualquer termo ou condição do presente Termo pela outra Parte não 

constituirão novação; 

iii. Independência entre as Cláusulas. Cada cláusula, item deste Termo, constitui um 

compromisso ou disposição independente e distinta; 

iv. Cessão. O(a) participante não poderá ceder a terceiros qualquer direito oriundo do 

presente Termo; 

v. Foro. As Partes elegem o foro da Comarca de Maringá/PR para dirimir qualquer 

questão oriunda deste Termo, renunciando-se a todo e qualquer outro, por mais 

especial ou privilegiado que seja. 

 
Ao final, o(a) participante da presente Campanha – MEGA DESCONTÃO! declara que leu, 

compreendeu  e aceita, por completo, o presente Regulamento, ao promover todos os seus atos 

para a efetivação da sua matrícula. 

http://www.fainsep.edu.br/
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