
 

 
 
 

 
 
 

Unidade Asa Sul  
Endereço: L2 Sul · SGAS 603 Conjunto "C" 
  
Unidade Águas Claras  
Endereço: Avenida Jacarandá, lote 16  

 

 
  

 
61 3029 9700   |   impconcursos.com.br 
 

 

Termos de utilização da campanha BLACK NOVEMBER 

 

REGULAMENTO 

 

1. BLACK NOVEMBER é uma campanha do IMP Concursos, destinada exclusivamente aos 
cursos/turmas vinculados à campanha. 

2. A BLACK NOVEMBER tem início às 0h00 do dia 8 de novembro de 2019 e término às 23h59 do 
dia 30 de novembro de 2019. 

3. O aluno que adquirir qualquer curso/turma vinculado a campanha BLACK NOVEMBER receberá 
50% do valor pago em crédito para matrícula em nova curso/turma desejado. 

4. O crédito tem validade de 12 meses corridos. 

5. Finalizado o período de validade, o crédito é automaticamente extinto, em caráter definitivo e 
irretratável. 

6. O crédito recebido deverá ser utilizado para nova matrícula, em qualquer unidade do IMP 
Concursos e, em nenhuma hipótese, é passível de devolução ou de conversão em moeda. 

7. O crédito é pessoal e intransferível e somente poderá ser utilizado em curso/turma presencial do 
IMP Concursos, em caráter definitivo e irrevogável. 

8. O valor do crédito será abatido do valor do curso/turma desejado. Caso o valor do crédito seja 
inferior ao do curso/turma, o aluno efetuará o pagamento da diferença no momento da matrícula. 

9. O crédito poderá ser utilizado uma única vez. Após a efetivação da matrícula com o crédito 
adquirido, o aluno não terá mais o direito de utilizar a prerrogativa da BLACK NOVEMBER. 

10. A rescisão do contrato da turma de origem, vinculada a campanha BLACK NOVEMBER, sob 
qualquer alegação, importa a plena e automática extinção do direito ao crédito gerado, ainda que a 
turma em que o crédito foi utilizado esteja em andamento. 

11. A BLACK NOVEMBER não cumula com outras promoções.  

12. Matrículas com carta de crédito somente serão válidas para cartas de crédito concedidas até dia 
30/10/2019.  

 


