REGULAMENTO OFICIAL GRUPO PROMINAS
NOVEMBRO DE 2021

1.

DA POLÍTICA DE PREÇOS E PROMOÇÕES

a-) A FACULDADE PROMINAS LTDA., com sede na Rua Maria Matos, nº 345, Loja 5, Centro, na cidade
de Coronel Fabriciano-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.254.256/0001-74, mantenedora da
FACULDADE PROMINAS DE MONTES CLAROS - PROMINAS; e a FACULDADE ÚNICA LTDA., com sede
na Rua Salermo, nº 299, Bethania, na cidade de Ipatinga-MG, inscrita no CNPJ sob o nº
32.495.498/0001-05, mantenedora da FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA – FUNIP, doravante
designadas em conjunto ou separadamente como “GRUPO PROMINAS”, estabelecem aos
PARCEIROS do PROGRAMA DE PARCERIA DO GRUPO PROMINAS a POLÍTICA DE PREÇOS DOS CURSOS:
b-) O presente regulamento tem por finalidade disciplinar e estabelecer uma nova POLÍTICA DE
PREÇOS DOS CURSOS, objetivando, sobretudo, estimular e incentivar as vendas dos cursos de
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, GRADUAÇÃO e de SEGUNDA GRADUAÇÃO, todos ministrados na
modalidade a distância e comercializados pelos PARCEIROS do PROGRAMA DE PARCERIA DO
GRUPO PROMINAS.
c-) Esta Política é instituída por deliberação da Diretoria Geral da FACULDADE PROMINAS LTDA. e
da FACULDADE ÚNICA LTDA., ora designadas como GRUPO PROMINAS, em benefício de todos
aqueles que preencherem fielmente os requisitos como PARCEIROS e observarem as condições
estabelecidas neste Regulamento.

2.

PERÍODO DE VIGÊNCIA

a-) Este Regulamento entra em vigor a partir do dia 1º (primeiro) de novembro de 2021 e vigorará
por prazo indeterminado até novas deliberações do GRUPO PROMINAS.

3.

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EAD

a-) Os cursos de Pós-Graduação EaD ofertados pelo GRUPO PROMINAS, por meio da FACULDADE
PROMINAS DE MONTES CLAROS - PROMINAS e da FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA – FUNIP, respeitarão
os valores estipulados neste Regulamento, conforme ilustrado pelas tabelas abaixo:

b-) Para os fins de divulgação não será permitido, em hipótese alguma, o PARCEIRO anunciar
cursos de Pós-Graduação EaD, com o valor da taxa de matrícula menor que R$ 180,00 (cento e
oitenta reais) ou isenção total.
c-) É vedada a oferta dos cursos de Pós-graduação EaD por valor inferior ao previsto na Tabela
Ilustrativa acima, em qualquer meio de divulgação, seja ele físico, como folhetos, outdoors e
similares, ou seja no ambiente virtual da internet, como sites, redes sociais, links patrocinados e
similares, além da proibição de oferta em Rádio e TV. Esta vedação também se aplica as
campanhas de marketing digital em plataformas como Google ADS, YouTube ADS, Facebook ADS,
Instagram ADS, LinkedIn ADS, Bing, UOL ADS, MERCADO ADS e Tiktok e demais plataformas similares.
d-) A única exceção para as vedações impostas nos itens anteriores que será admitida pelo
GRUPO PROMINAS, é a oferta durante o processo de NEGOCIAÇÃO (Follow-up) via WhatsApp,
Telegram, Messenger, Ligação, E-mail, Cupom de Desconto em Intenções de Saída e quaisquer
veículos de envio de mensagens similares, devendo, no entanto, observar o Menor Preço de
Negociação conforme Tabela Ilustrativa acima.
e-) Durante o mês de novembro será permitido a divulgação da promoção de Black November
– Pós-Graduação: “Compre sua Pós agora e a segunda sai por apenas 12x R$ 22,50” – oferta
válida para compras no cartão de crédito, à vista/PIX. Para vendas no boleto bancário, o valor
ofertado será 12x R$ 105,00, conforme descrito em tabela.

OBS.: A promoção Black November – Pós-Graduação estende-se ao curso de Engenharia de
Segurança do Trabalho como 1ª opção de curso. O preço deste não é o mesmo das demais PósGraduações e deve ser consultado na tabela acima. As condições de pagamento se mantêm.
Para vendas no boleto bancário, o valor ofertado será 12x R$ 172,50, conforme descrito em tabela.
f-) Na promoção de Black November – Pós-Graduação não será permitido, em hipótese alguma,
que o PARCEIRO realize matricula em CPF distinto. A taxa de matrícula poderá ser cobrada no
segundo curso.
g-) A promoção Dose Dupla será pausada e não poderá ser aplicada durante o mês de
novembro, período em que a Black November – Pós-Graduação estará vigente.

4.

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD

a-) Os cursos de Graduação EaD ofertados pelo GRUPO PROMINAS, por meio da FACULDADE
PROMINAS DE MONTES CLAROS - PROMINAS e da FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA – FUNIP, respeitarão
os valores estipulados neste Regulamento, conforme ilustrado pela tabela abaixo:

b-) Durante o mês de novembro, em que estará ativa a promoção Black November – Graduação
EaD é vedada a oferta dos cursos de Graduação EaD por valor inferior ao previsto na Tabela
Ilustrativa acima, em qualquer meio de divulgação, seja ele físico, como folhetos, outdoors e
similares, ou seja no ambiente virtual da internet, como sites, redes sociais, links patrocinados e

similares, além da proibição de oferta em Rádio e TV. Esta vedação também se aplica a
campanhas de marketing digital em plataformas como Google ADS, YouTube ADS, Facebook ADS,
Instagram ADS, LinkedIn ADS, Bing, UOL ADS, MERCADO ADS e Tiktok e demais plataformas similares.
c-) Ressaltamos que, os preços descritos na tabela são válidos e serão aplicados somente
durante a validade da campanha, que passa a vigorar no dia 1º de novembro, em que serão
praticados os seguintes valores promocionais (6x de R$97,00 + R$ 97,00 da taxa de matrícula), na
taxa de matrícula e mensalidade, válidos somente para o 1º semestre do acadêmico.
d-) A promoção Black November – Graduação EaD não é cumulativa com a Graduação em Dobro.

5.

DOS CURSOS DE SEGUNDA GRADUAÇÃO EAD

a-) Os cursos de Segunda Graduação EaD ofertados pelo GRUPO PROMINAS, por meio da
FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA – FUNIP, respeitarão os valores estipulados neste Regulamento,
conforme ilustrado pelas tabelas abaixo:

b-) Durante o mês de novembro, em que estará ativa a promoção Black November – Segunda
Graduação EaD não será permitido, para os fins de divulgação, em hipótese alguma, o PARCEIRO

anunciar cursos de Segunda Graduação EaD, com o valor da taxa de matrícula menor que R$
89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) ou isenção total.
c-) É vedada a oferta dos cursos de Segunda Graduação EaD por valor inferior ao previsto na
Tabela Ilustrativa acima, em qualquer meio de divulgação, seja ele físico, como folhetos, outdoors
e similares, ou seja no ambiente virtual da internet, como sites, redes sociais, links patrocinados e
similares, além da proibição de oferta em Rádio e TV. Esta vedação também se aplica a
campanhas de marketing digital em plataformas como Google ADS, YouTube ADS, Facebook ADS,
Instagram ADS, LinkedIn ADS, Bing, UOL ADS, MERCADO ADS e Tiktok e demais plataformas similares.
d-) A única exceção para as vedações impostas nos itens anteriores que será admitida pelo
GRUPO PROMINAS, é a oferta durante o processo de NEGOCIAÇÃO (Follow-up) via WhatsApp,
Telegram, Messenger, Ligação, E-mail, Cupom de Desconto em Intenções de Saída e quaisquer
veículos de envio de mensagens similares, devendo, no entanto, observar o Menor Preço de
Negociação conforme Tabela Ilustrativa acima.
e-) Durante o mês de novembro será permitido a divulgação da promoção de Black November
– Segunda Graduação: “Comece sua Segunda Graduação agora e leve uma Pós-Graduação
EaD por apenas 12x R$ 22,50” – oferta válida para compras no cartão de crédito, à vista/PIX ou
boleto bancário conforme tabela acima.
f-) Na promoção de Black November – Segunda Graduação não será permitido, em hipótese
alguma, que o PARCEIRO realize matricula do curso de Pós-Graduação EaD em CPF distinto. A
taxa de matrícula poderá ser cobrada no curso de Pós-Graduação EaD.

6.

DOS CURSOS DE EXTENSÃO EAD E DE APERFEIÇOAMENTO EAD

a-) Os cursos de Extensão EaD e de Aperfeiçoamento EaD ofertados pelo GRUPO PROMINAS, por
meio da FACULDADE PROMINAS DE MONTES CLAROS - PROMINAS e da FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
– FUNIP, respeitarão os valores estipulados neste Regulamento, conforme ilustrado pelas tabelas
abaixo:

b-) Para os fins de divulgação não será permitido, em hipótese alguma, o PARCEIRO anunciar
cursos de Extensão EaD e de Aperfeiçoamento EaD, com o valor da taxa de matrícula menor que
R$ 50,00 (cinquenta reais) ou isenção total.
c-) É vedada a oferta dos cursos de Extensão EaD e de Aperfeiçoamento EaD por valor inferior ao
previsto na Tabela Ilustrativa acima, em qualquer meio de divulgação, seja ele físico, como
folhetos, outdoors e similares, ou seja no ambiente virtual da internet, como sites, redes sociais,
links patrocinados e similares, além da proibição de oferta em Rádio e TV. Esta vedação também
se aplica a campanhas de marketing digital em plataformas como Google ADS, YouTube ADS,
Facebook ADS, Instagram ADS, LinkedIn ADS, Bing, UOL ADS, MERCADO ADS e Tiktok e demais
plataformas similares.

7.

DAS DISCIPLINAS ISOLADAS EAD

a-) As Disciplinas Isoladas EaD ofertados pelo GRUPO PROMINAS, por meio da FACULDADE
PROMINAS DE MONTES CLAROS - PROMINAS e da FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA – FUNIP, respeitarão
os valores estipulados neste Regulamento, conforme ilustrado pelas tabelas abaixo:

b-) Para os fins de divulgação não será permitido, em hipótese alguma, o PARCEIRO anunciar as
Disciplinas Isoladas, com o valor da taxa de matrícula menor que R$ 100,00 (cm reais) ou isenção
total.
c-) É vedada a oferta das Disciplinas Isoladas EaD por valor inferior ao previsto na Tabela
Ilustrativa acima, em qualquer meio de divulgação, seja ele físico, como folhetos, outdoors e
similares, ou seja no ambiente virtual da internet, como sites, redes sociais, links patrocinados e
similares, além da proibição de oferta em Rádio e TV. Esta vedação também se aplica a
campanhas de marketing digital em plataformas como Google ADS, YouTube ADS, Facebook ADS,
Instagram ADS, LinkedIn ADS, Bing, UOL ADS, MERCADO ADS e Tiktok e demais plataformas similares.

8.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a-) Informamos também, que a PROMOÇÃO GRADUAÇÃO EAD EM DOBRO continua em vigência
conforme o regulamento publicado anteriormente.
b-) Este Regulamento não substitui qualquer outro Regulamento já existente e em vigor, disponíveis
pelo link https://grupoprominas.com.br/regulamentos.
c-) Os descontos concedidos com base neste Regulamento não serão cumulativos com
benefícios já concedidos anteriormente e/ou com outras promoções em vigor.
d-) Os percentuais de comissões a serem recebidos pelo PARCEIRO obedecerão à tabela
estipulada no MANUAL DOS PARCEIRO, disponível pelo link https://grupoprominas.com.br/manualdo-parceiro.

e-) Em qualquer meio de comunicação possível, por escrito, oral, mensagens eletrônicas, dentre
outras existentes e admitidas em direito, o PARCEIRO somente poderá se identificar como
Representante e/ou Parceiro do GRUPO PROMINAS, sendo expressamente proibido que se
apresente como funcionário e/ou colaborador do GRUPO PROMINAS.
f-) É vedado ao PARCEIRO aliciar alunos/candidatos de outros PARCEIROS e alunos/candidatos
do GRUPO PROMINAS.
g-) A violação de qualquer um dos itens deste Regulamento resultará na suspensão do Contrato
de Parceria pelo prazo de 90 (noventa) dias e, em caso de reincidência, poderá acarretar na
rescisão imediata do contrato.
h-) Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pelo GRUPO
PROMINAS que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a equidade na solução dos
impasses.
i-) O GRUPO PROMINAS poderá a qualquer tempo modificar, suspender e/ou finalizar
antecipadamente a oferta disciplinada por este Regulamento, sem que seja necessário anuência
dos participantes.
j-) Caso a oferta tenha o seu término antecipado, o GRUPO PROMINAS comunicará ao público em
geral e aos PARCEIROS.
k-) Caso seja constatada qualquer informação falsa, que não reflita a realidade, ou qualquer
tentativa de fraude aos termos deste Regulamento, os autores poderão ser responsabilizados
juridicamente.
l-) Elege-se o Foro da Comarca de Coronel Fabriciano-MG para dirimir quaisquer questões
oriundas deste Regulamento as quais, porventura, não puderem ser solucionadas pelas vias
administrativas.
Coronel Fabriciano - MG, 03 de novembro de 2021.

Diretoria Geral do Grupo Prominas

