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REGULAMENTO 

CAMPANHA SUA BLACK em todo território nacional para cursos na modalidade 
online com descontos promocionais nos cursos preparatórios para OAB, Concursos 
Públicos, Atualização e Prática e Pós-Graduação - UniDomBosco. 

Período de vigência da campanha 

A promoção tem validade do dia 5 até 30 de novembro de 2020 às 23h59.  

 

 

 

 

No decorrer da campanha novos cursos poderão ser lançados e terão o desconto de 
acordo com cada modalidade. 

Durante a vigência da campanha, alguns cursos poderão ter sua oferta encerrada e 
deixarão de constar no site para venda. 

O parcelamento dos cursos varia em função da modalidade de pagamento escolhido na 
hora da finalização da compra. 

Os descontos ofertados não são cumulativos com outras promoções. 

Campanha Especial, ganhe uma extensão adquirindo uma Pós 

Período 

Na compra de uma Pós-Graduação pelo valor promocional divulgado no site 
www.meucurso.com.br, entre os dias 05 e 15 de novembro de 2020 até as 23h59, o 
aluno receberá o direito de escolher 1 (hum) curso de Atualização e Prática da lista 
descrita abaixo. 

1. Prática em Recursos no Processo Penal-Online 
2. Prática Atualização Penal e Processual Penal - Leis 13.964/2019 e 13.968/2019 
3. Prática em Direito do Trabalho Emergencial 
4. Curso de Extensão, Prática e Atualização Profissional em Cálculos Trabalhistas e PJE CALC 
5. Curso de Extensão, Prática e Atualização Profissional em Crimes Eleitorais 
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6. Prática Lei Maria da Penha-Online 
7. Prática do Consumidor em Juízo-Online 
8. Prática Módulo Completo de Processo Penal-Online 
9. Prática em Contratos Privados 
10. Prática em Licitações - Teoria e Prática-Online 
11. Prática Direitos da Diversidade Sexual e de Gênero 
12. Prática Imobiliária 
13. Prática Eleitoral 
14. Prática Tributária-Online 
15. Curso de Extensão, Prática e Atualização Profissional em Direito Internacional e Direitos Humanos 

 

Resgate 

A partir do dia 10 de dezembro de 2020, estando ADIMPLENTE com as parcelas do curso 
de Pós-Graduação adquirido, o aluno receberá o cupom de 100% de desconto para que 
possa resgatar um dos 15 cursos descritos nesse regulamento. 

O cupom será enviado por e-mail e aviso de SMS. 

O cupom de resgate será válido até 31 de março de 2021. Após esse período o cupom 
perderá sua validade e não será possível reverter o benefício. 

 

Campanha Sua Black – Meu Curso poderá ser prorrogada, suspensa ou cancelada por 
exclusivo critério do Meu Curso e as informações divulgadas no site 
www.meucurso.com.br. 

 

Novembro de 2020, 

MEU CURSO INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 

 
 


