
 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA VIRALIZE NO MERCADO COM SENAI 

 
 

1. A oferta é válida para compras efetuadas a partir das 8h da manhã do dia 9/09/2022 até às 

24h do dia 31/10/2022 ou até enquanto houverem vagas disponíveis nos cursos e turmas 

selecionadas para a promoção. 

 
2. A promoção é válida para compras realizadas nos canais de vendas: Unidades de Negócios, 

E-commerce, Central de Relacionamento (Televendas), Promotores de Vendas e através dos 

nossos Consultores de Negócios. 

 
5. Nas compras efetuadas pelos canais de vendas, o desconto será obtido mediante aplicação 

dos cupons abaixo detalhados: 

 
Cursos técnicos presenciais – Cupom: viralize20 

Cursos técnicos EAD – Cupom: viralize25 

Cursos presenciais diversos com exceção dos cursos técnicos - viralize30 

Cursos diversos EAD com exceção dos cursos técnicos – Cupom: viralize40 

Os cursos da promoção estão sinalizados no site com as respectivas tags de identificação. 

 
6. Os descontos de 20% para cursos técnicos presenciais e de 25% para cursos técnicos EAD só 

serão válidos para a aplicação no primeiro semestre do curso, não podendo ser aplicados nos 

demais semestres para pessoa física. A exceção são as vendas realizadas para Pessoa Jurídica, 

onde os descontos acima deverão ser aplicados na duração total do curso. 

 
7. A promoção é válida para compras em todas as formas de pagamento disponíveis: cartão de 

crédito, cartão de débito, boleto bancário e em espécie. 

 
8. O valor promocional é calculado com base no valor original dos cursos. 

 
9. A promoção é válida para clientes Pessoa Física e Jurídica, com exceção de turmas in 

company onde o percentual aplicado será de 30%. 

 
10. O cliente poderá se matricular somente uma vez em cada turma, sem que haja limite de 

compras, por cliente, nos cursos em oferta. 

 
11. Essa oferta não é cumulativa com descontos institucionais e/ou outras campanhas vigentes. 

 
12. O SENAI Ceará não se responsabiliza por compras não aprovadas através do cartão de 

crédito e não garante o valor promocional em outro período. 

 
13. Ao SENAI Ceará fica reservado o direito de cancelar a promoção a qualquer momento, sem 

aviso prévio ou justificativa de tal decisão. 



 

 

14. Ao SENAI Ceará fica reservado o direito de cancelar ou alterar a data de realização, início e 

término do Curso caso se verifique um número não suficiente de matrículas, até a data prevista 

para o início deste, bem como, em outras situações que impeçam seu pleno cumprimento. 

 
15. Em caso de cancelamento da turma escolhida, o cliente poderá utilizar o crédito do valor 

pago em outros cursos ofertados pelo SENAI Ceará, bem como, realizar a matrícula em turma 

futura do mesmo curso ou solicitar o reembolso. Se a opção for fazer uma nova matrícula 

utilizando o crédito, o cliente será informado quanto à diferença do valor fora da campanha 

promocional. 

 
16. A listagem de cursos disponíveis nesta campanha farão parte deste regulamento e estão 

descritos em seu anexo. 


