
REGULAMENTO – PROMOÇÃO COMPRE 1 e APRENDA 2 

 

1. Esta promoção tem caráter exclusivamente comercial, não estando subordinada a qualquer 

modalidade de área, sorte ou risco pelos participantes (Lei 5.768/71, art. 3, inciso II) e será válida 

em todo território nacional; 

2. Esta promoção é válida para os treinamentos da TREINAR na modalidade Online ao Vivo, do 

calendário regular, de acordo com as regras descritas no item 3 deste regulamento; 

3. Esta promoção obedecerá às seguintes regras em relação à gratuidade dos cursos: 

A) Na compra de qualquer curso ofertado no site da TREINAR O CLIENTE TEM DIREITO A 

ESCOLHER OUTRO CURSO GRATUITO, desde que tenha previsão de turma para o mesmo ou o 

cliente opte por ficar com uma carta de crédito. Não fazem parte da promoção os Cursos da 

Furukawa, pois ainda não temos a modalidade Online ao Vivo destes cursos. 

B) O curso grátis escolhido deverá ser OBRIGATORIAMENTE de VALOR INFERIOR ao curso 

comprado (pago).  

C) A matrícula para o curso pago e/ou o gratuito deverá ser realizada no ato da compra, 

conforme calendário de cursos vigente.  Um dos cursos, a critério do cliente, poderá não ter sua 

inscrição efetivada de imediato ficando o mesmo com uma CARTA DE CRÉDITO do curso para 

uso posterior. A CARTA DE CRÉDITO TERÁ A VALIDADE DE 1 ANO E CABE AO CLIENTE CONSULTAR 

A TREINAR SOBRE A DISPONIBILIDADE DE VAGAS E DATAS PARA REALIZAR O CURSO. Caso o 

cliente não tenha a possibilidade de realizar o curso no período de 1 ano conforme as datas 

ofertadas, a carta de crédito perde sua validade não tendo a TREINAR mais nenhuma 

responsabilidade em ofertar o curso ao cliente. 

d) Caso não ocorra a formação de turma para o curso escolhido como GRATUITO, o mesmo 

poderá ser remarcado quantas vezes forem necessárias e por qualquer tempo que seja 

necessário sem que isto se configure em devolução de qualquer valor em dinheiro ao aluno. Se 

no prazo de até 30 dias da data agendada o curso não ocorrer, o cliente poderá optar por trocar 

por outro curso desde que de valor igual ou inferior ao curso original do contrato. 

e) A promoção não é válida na contratação de cursos na modalidade VIP. 

4. O Cliente só terá direito à promoção se comparecer a TREINAR, ou fizer sua matrícula online, 

enquanto houver vagas disponíveis para o curso gratuito escolhido, realizar sua inscrição e o 

 PAGAMENTO INTEGRAL DO CURSO, seja à vista, no Cartão de Crédito ou em Cheque. A 

efetivação da inscrição depende da existência de vagas no período solicitado.  Pagamentos com 

cheque estão sujeitos à liberação de crédito. 

5. Os cursos serão ministrados na modalidade Online ao Vivo (Live) diretamente das 

dependências da Treinar. 

6. Esta promoção não é acumulativa com outras promoções e é válida apenas para valores de 

tabela que está vigente a partir de 01/03/2020. Propostas com descontos promocionais 

recebidas anteriormente a esta data não tem valor para as inscrições na promoção. 

7. Os cursos adquiridos, tanto os pagos como os gratuitos, só podem ser utilizados pelo 

comprador, não sendo transferíveis a terceiros. 



08. A promoção terá validade até que se preencha o número 10 vagas que foram 

disponibilizadas para uso gratuito nos cursos participantes da promoção. Para saber sobre o 

número de vagas disponível o cliente deve acionar o atendimento no telefone (31) 3274-1222 

ou entrar na página contato do site e enviar seu questionamento que será respondido em até 

24 hs.  http://treinarminas.com.br/contato/ 

09. As decisões tomadas pela equipe da TREINAR são soberanas e irretratáveis, não sendo 

possível aos participantes a apresentação de recurso; 

10. A simples participação na presente promoção implica total reconhecimento das condições e 

aceitação irrestrita deste regulamento e suas limitações. Os casos não previstos neste 

regulamento serão avaliados e deliberados pela TREINAR, gestora da promoção em referência; 

11. Os cursos gratuitos são vinculados aos cursos adquiridos. Caso haja desistência/ 

cancelamento do contrato o aluno deverá pagar pelo curso assistido, inicialmente oferecido 

como gratuito. 

12. Os valores de tabela dos cursos estão sujeitos à cobrança de impostos. (consulte nossa 

equipe de vendas) 

13. Esta promoção é válida somente para vendas efetuadas a pessoa física. 

http://treinarminas.com.br/contato/

