
                                                                    
 
 
 
 
 

 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA “BLACK NOVEMBER 2018 - CURSOS 
DE QUALIFICAÇÃO” 

 

 
 
O Marketing, no uso das atribuições que lhe são conferidas, comunica as Normas e 

Condições estabelecidas da Promoção “Black November” para os cursos de qualificação. 

 

 
 
 

I. DA JUSTIFICATIVA DA CAMPANHA: 
1.1 Promover a campanha dos cursos de qualificação, através da participação na Black 

November, um termo criado pelo comércio dos Estados Unidos para ação de vendas anual, 

que acontece sempre no mês de novembro, onde são oferecidos descontos relevantes sobre 

os produtos já ofertados normalmente; 

 

 
 
 

II. OBJETIVO DA CAMPANHA: 
2.1 Permitir que acadêmicos e comunidade externa possam ampliar seus conhecimentos 

através da disponibilização de vagas de cursos de qualificação com preço mais acessíveis. 

 

 
 
 

III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA 
CAMPANHA: 
3.1 A campanha é exclusiva para pessoas físicas e que não 

tenham vínculo empregatício com a Universidade Feevale; 
 

3.2 Para participar da campanha e ganhar o desconto, o interessado 

deverá solicitar o voucher promocional pelo e-mail 

cursoseeventos@feevale.br, informando o curso desejado.  
 
 

3.3 O pagamento deverá realizado no ato da inscrição, conforme 

condições de parcelamento apresentadas no sistema; 
 

3.4 A inscrição é pessoal e intransferível, não sendo permitida a 

compra através da modalidade vale-presente; 

 
 

3.5 O desconto desta ação ficará disponível 

somente durante o período de 19 a 30 de 

novembro de 2018. 
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3.6 Para as inscrições não concluídas durante o período, não será 

concedido desconto da Black November. 
 
 

IV. DA CONCORDÂNCIA COM O REGULAMENTO 
OFICIAL: 

4.1 A participação na campanha constitui total e incondicional concordância 

e aceitação do participante ao disposto neste regulamento. 

 
 
 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
5.1 O percentual de desconto ofertado na Black November é de 

30% e será aplicado sobre outros descontos já oferecidos 

normalmente, conforme Resolução PROPAD/PROACOM nº 05/2013. 

 

5.2 Serão oferecidas 5 vagas para cada curso. 
 

5.3 Para mais informações sobre as opções 

de cursos oferecidos na campanha, acesse o site 

www.feevale.br/cursoseeventos; 
 

5.4 Somente farão parte da promoção Black November as 

inscrições feitas durante o período mencionado no item 3.5 e 

observado o disposto neste regulamento.  

 

5.5 É vedada a participação na promoção de Pessoa jurídica e 

funcionários da Aspeur/Feevale. 

 

5.6 Caso o interessado seja pessoa jurídica ou funcionário da 

Universidade Feevale, a inscrição será invalidada e cancelada. 
 

5.7 Questões não previstas no presente regulamento serão 

avaliadas pela Comissão Organizadora da Campanha e solucionadas 

ao exclusivo critério desta. 

 

 


