
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO BLACK FRIDAY 2020 

 

 
O Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA BRASIL), visando promover descontos 
para cursos específicos em favor de seus associados, institui o presente Regulamento: 
 
I. Serão concedidos descontos de 20% exclusivamente para os cursos abaixo, 
ofertados pelo IIA BRASIL entre 27/11/2020 até 30/11/2020 (período da campanha 
Black Friday): 
 
Audi 1, Audi 1 - EOP, Audi 2, Audi 2-EOP, Report, Fraud, IA-CM, AAC, COSO ERM, 
COSO ICIF e AUDI TI 
 
II. O desconto só será válido para os pagamentos efetuados por cartão de crédito ou 
débito, não sendo aceito nem válido o pagamento feito via nota de empenho. 
 
III. Os cursos listados no item I serão ministrados nas modalidades on-line (via 
transmissão ao vivo) ou presencial (a ser definida pelo IIA Brasil). 
 
IV. O desconto será concedido apenas para cursos cuja duração ocorra no período de 
01/01/2021 a 30/06/2021, sendo assim, o participante terá até essa data para 
participar do curso escolhido. Após esse período, o desconto obtido não será válido, 
devendo o valor normal do curso ser complementado em caso de interesse em 
frequentá-lo. 
 
V. Em caso de desistência solicitada pelo participante, esta deverá ser formalizada por 
e-mail e com antecedência mínima de 15 dias corridos antes da data de início do 
curso/treinamento. Em casos de inscrições já pagas, serão reembolsados 75% do 
valor em até 10 dias úteis a partir da data de comunicação formal da desistência, 
desde que a solicitação tenha respeitado o prazo de antecedência de 15 dias corridos 
antes do início do curso/treinamento. Para solicitação de cancelamento ou desistência 
após o prazo de 15 dias antes do início do curso/treinamento, não haverá reembolso. 
 
VI. Em caso de não comparecimento do participante, o valor pago não será 
reembolsado. 
 
VII. Caso não haja quórum para o curso selecionado pelo associado, é assegurado ao 
IIA Brasil o direito de remanejá-lo para a próxima turma aberta, em comum acordo 
com o associado. 
 
VIII. A promoção de descontos é válida apenas para associados do Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil e que estejam com a sua situação ativa e mensalidades 
regularmente adimplentes. Caso ainda não seja associado, será acrescentado R$ 
250,00 ao valor do curso, referente à anuidade da associação. 
 


