AÇÃO DAMÁSIO – TAMO JUNTO OAB
REGULAMENTO
Este regulamento tem o objetivo de elucidar todas as questões referentes a Ação Damásio – Tamo Junto OAB – de março
de 2021, em decorrência do adiamento de datas de provas para o Exame de Ordem XXXII.
Esta iniciativa tem a finalidade de apoiar os alunos e não-alunos em sua trajetória de educação continuada, contribuindo
com a missão do Damásio Educacional como instituição de ensino em promover o conhecimento, transformação através
da educação e responsabilidade social. Desta forma, neste momento adverso, ser apoio, orientação e principalmente
esperança para que todos sigam firmes em seus propósitos.
Preparamos uma lista de benefícios que poderão ser utilizados, e estarão descritos no decorrer deste regulamento:
1 – Extensão dos prazos de acesso de todas as turmas com foco no Exame de Ordem XXXII até as novas datas de prova,
quando essas forem publicadas, ou seja, todos os alunos matriculados atualmente (ativos) poderão ficar tranquilos que
terão seus acessos postergados até as novas datas de prova do Exame de Ordem XXXII;
2 – Série de conteúdo gratuito – Conexão OAB – com foco em bem-estar físico e psicológico aberta para todos os inscritos
no Exame de Ordem XXXII. Será disponibilizada em breve para acesso de todos;
3 – Utilização do valor integral investido na inscrição para o Exame de Ordem XXXII disponível para utilização como crédito
para aquisição de novas matrículas nos cursos Damásio. Aberto a todos os inscritos no referido certame, mediante
apresentação do comprovante de inscrição. Válido para todos os cursos Damásio disponíveis no momento. Atenção este
crédito é cumulativo com outros descontos de campanha. Ao utilizar este benefício em cursos com valor menor do que o
referido crédito não haverá devolução de valores em espécie alguma. O benefício/crédito será concedido através de
desconto inserido no sistema Damásio (SIGA – Facon);
4 – Desconto de 40% nas turmas de Pós-Graduação Online Damásio disponíveis para novas matrículas até o prazo final
desta ação. Este benefício será válido para todos os inscritos no referido Exame de Ordem XXXII, mediante apresentação
do comprovante de inscrição. Este desconto é exclusivamente cumulativo apenas com o benefício/crédito descrito no item
3 deste regulamento;
5 – Desconto de 40% nas turmas de Campanha 2021.1 de Cursos Preparatórios Online Damásio disponíveis para novas
matrículas até o prazo final desta ação. Este benefício será válido para todos os inscritos no referido Exame de Ordem XXXII,
mediante apresentação do comprovante de inscrição. Este desconto é exclusivamente cumulativo apenas com o
benefício/crédito descrito no item 3 deste regulamento;
Contemplados:
 Inscritos no Exame de Ordem XXXII, sendo alunos Damásio ou não-alunos.
Prazo:


O prazo desta ação será 31 de março de 2021.

Operação:
 Para utilização os contemplados deverão procurar uma unidade Damásio mais próxima até a data limite descrita
acima, através dos canais de comunicação WhatsApp, telefone ou e-mail. Os benefícios são individuais e
intrasferíveis. O comprovante de inscrição no Exame de Ordem XXXII terá a apresentação obrigatória.
 Em caso de dúvidas, procure o atendimento na Unidade Damásio mais próxima.

Que a educação continuada seja sempre o caminho de transformação e prosperidade para todos.
Direção Damásio
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