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Regulamento Black Week 

 

REGULAMENTO - Promoção “Black Week”  

Este documento regulamenta a promoção “Black Week”, vinculada à campanha do Processo 

Seletivo de 2022, visando a fortalecer a captação de novos alunos e o relacionamento com os 

alunos potencialmente reingressos de cursos Técnicos e de Graduação pelo Sistema Fiep, por 

meio das Mantenedoras Senai e IEL.  

CONSIDERANDO a realização dos Processos Seletivos para ingresso nos cursos Técnicos e de 

Graduação ofertados no primeiro semestre de 2022 das Unidades Senai e Faculdades da 

Indústria IEL; 

CONSIDERANDO que a promoção é válida para novas matrículas e reingressos (excluindo 

rematrículas) no 1º semestre de 2022 em alguns cursos de uma dessas modalidades: Cursos 

Técnicos e de Graduação das Unidades Senai e Faculdades da Indústria IEL;  

CONSIDERANDO a extensão da promoção para os cursos da plataforma de cursos on-line FIEP 

DIGITAL, ofertados por meio das mantenedoras Senai, IEL e Fiep. 

CONSIDERANDO as diferentes estratégias e ações adotadas para a captação e a divulgação dos 

cursos ofertados;  

CONSIDERANDO a proposta elaborada e aprovada pela Gerência Executiva de Educação do 

Sistema Fiep; 

 A Gerência Executiva de Educação do Sistema Fiep, no uso de suas atribuições legais, aprovou 

e sancionou o seguinte regulamento:  

 

Art. 1º Fica estabelecida a realização da promoção “Black Week”, nos termos deste 

regulamento.  

Art. 2º Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
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1. DOS RESPONSÁVEIS  

1.1 São responsáveis pela presente promoção as mantenedoras do Senai e do IEL no Paraná, 

encarregadas das ofertas de cursos Técnicos e de Graduação das unidades e Faculdades 

mantidas pelas respectivas mantenedoras nas ofertas publicadas em Edital que regulamenta o 

ingresso no primeiro semestre de 2022. Fazem parte, também, desta promoção os cursos da 

plataforma digital (fiep.digital/blackweek), ofertados por meio das mantenedoras Senai, IEL e 

Fiep, específicos para contratação através do canal on-line. 

 

2. DA PROMOÇÃO  

2.1 Validade Promoção: 8h do dia 22 de novembro às 19h do dia 29 de novembro de 2021. 

2.2 Esta Promoção tem por objetivo oferecer benefícios aos novos alunos que efetuarem a sua 

matrícula nos cursos de Graduação, Cursos Técnicos, Cursos de extensão e internacionalização, 

através do canal de venda on-line, onde serão promovidos cursos do Senai, IEL e Fiep previstos 

no anexo 1 deste regulamento.  

2.3 A promoção também será válida para matrículas de alunos reingressos (ou seja, alunos que 

no passado estiveram vinculados à instituição e que agora ingressam com um novo contrato, 

realizando novo curso) nos cursos de Graduação e cursos Técnicos, previstos no anexo 1 deste 

regulamento.  

2.3.1 Rematrículas, mesmo para discentes que tenham trancado o curso e desejem voltar para 

o mesmo curso, não são contempladas por esse Regulamento. 

2.4 Os cursos participantes estão taxativamente previstos no Anexo 1 deste regulamento. O 

desconto não é válido para todos os cursos de todas as modalidades. 

2.5 O número de vagas é limitado à capacidade por turma e é de discricionariedade do Sistema 

Fiep. A ausência de vaga não gera qualquer dever de indenizar ou reparar o participante. O 

controle e análise será realizado pelas unidades.  

2.6 Os interessados em realizar matrícula nos Cursos Técnicos e/ou Graduação deverão 

apresentar no ato da matrícula, durante o período de 22 a 29 de novembro de 2021, através da 

unidade de seu interesse ou através do canal Alô indústria (0800 648 0088), Voucher que dá 
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direito ao respectivo desconto, que se encontra disponível para download na página 

fiep.digital/blackweek. 

2.7 Os respectivos cursos intitulados auto instrucionais e 100% online, que possibilitam sua 

compra através do canal digitalfiep.digital/blackweek, conforme Anexo 1, terão 90% (noventa 

por cento) de desconto aplicado ao seu valor original, sendo o valor final com desconto já 

apresentado na página de compra.  

 

3. DOS PARTICIPANTES  

3.1. Poderão participar desta promoção candidatos com matrículas efetuadas no período de 22 

a 29 de novembro de 2021 nos cursos mencionados no ANEXO 1 deste regulamento.  

3.2 Poderão também participar desta promoção alunos reingressos, conforme definição do item 

2.3, nos cursos mencionados no Anexo 1 deste regulamento. Os alunos reingressos também 

devem realizar a matrícula no período da promoção, entre os dias 22 a 29 de novembro de 2021.  

3.3 Alunos (novos e reingressos) que já efetuaram suas matrículas anteriormente ao período 

desta promoção não poderão dela participar e não terão direito a qualquer ressarcimento ou 

indenização.  

3.4 Excluem-se da participação alunos dirigentes e empregados do Sistema Fiep que participem 

diretamente ou indiretamente da organização e operacionalização da presente promoção.  

3.5 Os alunos reingressos poderão ter disciplinas de adaptação. A grade curricular será analisada 

pelas unidades, e, após, será aplicado o desconto sobre o valor do contrato referente ao 1º 

semestre do curso. O desconto não será aplicado nos semestres subsequentes. Caso o aluno 

reprove em uma ou mais disciplinas, perderá o desconto para cursar novamente a disciplina 

correspondente. Caso o aluno efetue o trancamento da matrícula, igualmente perderá o 

desconto do semestre, que não será aplicado nos semestres subsequentes, quando de seu 

retorno à instituição. 

 

4. DA CONCESSÃO DO DESCONTO 
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4.1. O aluno novo ou reingresso que efetuar a sua matrícula nos Cursos Técnicos ou nos Cursos 

de Graduação, conforme relação disposta no Anexo 1, durante a semana do dia 22 a 29 de 

novembro de 2021 terá o respectivo desconto de 40% (quarenta por cento), e 30% (trinta por 

cento) unicamente sobre o valor das 6 primeiras mensalidades, condicionado a contratação do 

curso técnico ou graduação do 1º semestre de 2022. O desconto será aplicado no contrato 

referente ao 1º semestre de 2022. Caso o aluno efetue o trancamento da matrícula, igualmente 

perderá o desconto do semestre, que não será aplicado nos semestres subsequentes, quando 

de seu retorno à instituição.  

4.2 O desconto desta promoção não será cumulativo com outros descontos, promoções ou 

bolsas, mas não impedirá o gozo de outras promoções nos semestres subsequentes.  

4.3 Para que o aluno participante tenha direito aos benefícios previstos no presente 

Regulamento, deve efetivar sua matrícula no curso Técnico ou de Graduação para o(s) qual(is) 

tenha sido classificado nos Processos Seletivos de 2022, obedecidos aos prazos estabelecidos 

pelos Editais de seleção para o 1º semestre de 2022.  

4.4 Não são computadas as matrículas canceladas, trancadas e/ou de candidatos desistentes até 

o último dia de captação fixados nos Editais de seleção das modalidades previstas neste 

Regulamento.  

4.5 Não são consideradas as matrículas de em curso(s) que não venha(m) a ser ofertado(s) em 

virtude de não formação de turma.  

4.6 Os benefícios a serem concedidos aos alunos participantes, atendidas as condições 

estabelecidas no presente Regulamento, podem ser apurados até 15 dias após o encerramento 

do processo de matrículas previsto.  

4.7 O aluno que participar da promoção poderá efetuar o pagamento através de boleto na rede 

bancária ou poderá efetuar o pagamento na recepção de sua unidade, em cartão de débito ou 

cartão de crédito.  

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1 Os casos omissos são deliberados pelo Comitê Gestor da Gerência Executiva de Educação.   
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5.2 Candidatos a usufruírem desta promoção devem atender plenamente aos requisitos legais 

e à aprovação no processo seletivo, bem como apresentar as respectivas documentações 

acadêmicas válidas para a sua matrícula.  

5.3 Esta promoção possui prazo de vigência determinado, sendo reservado ao Sistema Fiep o 

direito de qualquer alteração ou encerramento da mesma, sem direito a indenização ou 

reparação de qualquer tipo aos participantes.  

5.4 São automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras 

estabelecidas neste Regulamento.  

5.5 Garante-se aos alunos que é responsabilidade da unidade preencher corretamente as 

informações nos sistemas internos como “Black Week 2021”.  

5.6 Os participantes, já no cadastramento prévio para acesso ao Voucher, autorizam o 

tratamento de seus dados pessoais para execução das finalidades previstas neste Regulamento, 

bem como para melhoria dos serviços do Sistema Fiep, oferta de cursos e para marketing de 

novos serviços. Caso queiram que seus dados sejam retirados das bases de dados do Sistema 

Fiep, podem criar uma solicitação através do site https://www.sistemafiep.org.br/privacidade-

de-dados-pessoais/ . 

 

Curitiba, 24 de novembro de 2021.   

https://www.sistemafiep.org.br/privacidade-de-dados-pessoais/
https://www.sistemafiep.org.br/privacidade-de-dados-pessoais/
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ANEXO 1 

 

Relação de cursos participantes: conforme publicado no site www.fiep.digital/blackweek 

Relação de Cursos vigentes na promoção Black Week, no período de 22 a 29 de novembro de 

2021, conforme regulamento Black Week 2021. 

Cursos Técnicos com desconto de 40% nas mensalidades do 1ºsemestre de 2022, para 

matrículas realizadas conforme disposto no regulamento desta promoção. 

Curso de Graduação, na unidade de São José dos Pinhais, com 30% de desconto nas 

mensalidades do 1º semestre de 2022, para matrículas realizadas conforme disposto no 

regulamento desta promoção. 

Consulte a unidade ou 0800 648 0088 para saber disponibilidade dos cursos e vagas. 

 

 

 

Cursos com 90% de desconto, conforme disposto no regulamento desta promoção. 

http://www.fiep.digital/blackweek
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1º ADITIVO AO REGULAMENTO DA CAMPANHA BLACK WEEK  

Aditivo complementar ao regulamento datado de 17 de novembro de 2021 – Campanha Black 

Week. 

1. Inclusão de novos cursos de Graduação, das Faculdades da indústria IEL e Faculdades da 

Indústria Senai. 

 

 

Curitiba, 24 de novembro de 2021. 


