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REGULAMENTO BLACK FRIDAY 2019 
 

 

Sobre a campanha:  

 

Desconto de até 50% nas turmas de dezembro dos cursos de curta duração de estética, 

conforme abaixo: 

 

 
Curso  Desconto Turma 

Carboxiterapia para Tratamentos Estéticos Presencial 50% desc 11/12/2019 

Criofrequência e Radiofrequências na Estética Híbrido 40% desc 
Teoria Online: até 06/12 

Prática Presencial: 19/12 

Intradermoterapia Pressurizada Presencial 30% desc 07/12/2019 

Jato de Plasma e Eletrocautério Híbrido 30% desc 
Teoria Online: até 05/12 

Prática Presencial: 19/12 

Laser para Remoção de Tatuagem e Micropigmentação Presencial 40% desc 12/12/2019 

Microagulhamento e Dermapen Híbrido 30% desc 
Teoria Online: até 05/12 

Prática Presencial: 19/12 

Peelings Químicos, Enzimáticos e Mecânicos Híbrido 40% desc 
Teoria Online: até 06/12 

Prática Presencial: 20/12 

Procedimento Estético Injetável de Microvasos (PEIM) Presencial 40% desc 10/12/2019 

Sculptra®: Bioestimulação de colágeno com Ácido Poli-L-Lático Presencial 50% desc 13/12/2019 

Toxina e Preenchimento Facial Presencial 50% desc 12 a 14/12/2019 

Toxina e Preenchimento Facial (Avançado) Presencial 50% desc 18 e 19/12/2019 

 
 

Regulamento: 

 
- Válido para matrículas feitas no período de 22/11 (pré-black) até 13/12 ou até o fim das vagas 

- Campanha válida para matrículas realizadas pelo site, depósito bancário ou pessoalmente 

- Desconto não cumulativo com outras campanhas da instituição (exceto desconto para pagamento a 

vista) 

- O parcelamento permanecerá o mesmo: até 7 vezes sem juros (parcela mínima de R$ 100,00) 

- Não será possível reservar vaga sem realizar o pagamento, inclusive para alunos da Faculdade Ibeco. 

- Não é possível transferir a matrícula para outras turmas 

- A Faculdade Ibeco se reserva o direito de incluir turmas extras (não relacionadas nesse documento) 

na promoção 

- O curso poderá ser cancelado pela Faculdade Ibeco por falta de quórum mínimo. Neste caso, será 

devolvido ao candidato, integralmente, quaisquer valores pagos referentes ao curso. O aluno será 

avisado sobre o cancelamento com no mínimo 24 horas de antecedência à data prevista para o início 

do curso através do e-mail cadastrado no ato da matrícula.  

- Antes de reservar sua passagem aérea e hospedagem, sempre entre em contato com a Faculdade 

Ibeco.  

- Leia atentamente as regras de desistência do curso no Contrato de Prestação de Serviços. 


