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Regulamento Black Friday – 2019 Cursos Técnicos LS Escola Técnica. 

50% OFF no primeiro módulo para ingressantes no Curso Técnico 

 

A LS Escola Técnica está participando da Black Friday e TODOS OS 

CURSOS TÉCNICOS estão com 50% DE DESCONTO no primeiro 

módulo. Isso mesmo, você pode ingressar em qualquer curso 

técnico pela metade do preço! Uma chance única para impulsionar 

sua carreira. 

 

Pode participar desta promoção qualquer pessoa física conforme 

descrições abaixo:  

a) Realizar a matrícula entre 22 de novembro a 29 novembro de 

2019. 

b) Alunos novos que realizarem no período da promoção 

matrículas para os cursos: 

 
 Atendente e Auxiliar de Farmácia 
 Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho 
 Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica 
 Técnico em Necropsia 
 Técnico em Análises Clínicas 
 Técnico em Enfermagem 
 Técnico em Gesso 
 Técnico em Nutrição e Dietética 
 Técnico em Radiologia 
 Qualificação em Beleza e Estética 
 Qualificação em Secretariado 
 Tecnologia em Saúde 

 

c) O desconto é válido para alunos novos respeita as exigência para 

realização da matrícula (requisitos de matrícula junto a central de 

matrículas da LS Escola Técnica); 

https://www.ls.edu.br/?curso=especializacao-tecnica-em-instrumentacao-cirurgica
https://www.ls.edu.br/?curso=tecnico-em-analises-clinicas
https://www.ls.edu.br/?curso=tecnico-em-enfermagem
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d) Ficam excluídos desta promoção todos os alunos que realizarem 

sua matrícula antes do dia 22 de novembro de 2019 ou depois do 

dia 29 de novembro de 2019, não é válida para curso Superior da 

Faculdade LS ou Pós Graduação, ou disciplinas isoladas de 

qualquer curso, ou já seja aluno veterano da LS Escola Técnica. 

 e) O desconto de 50% não é cumulativo com qualquer outro 

desconto promocional como: desconto familiar, parceria, convênios, 

antecipação entre outros. 

f) O desconto é válido apenas para o primeiro módulo do curso, e 

se efetuar o pagamento até a data do vencimento, não fazendo jus 

em caso de inadimplemento ou pagamento parcial. 

g) O período promocional é apenas do dia 22 a 29 de novembro de 

2019, não podendo ser prorrogado. Não serão válidas como período 

promocional matrículas realizadas fora do prazo estabelecido neste 

regulamento. 

h) O desconto será mediante a disponibilidade de turmas e vagas, 

com horário de início conforme política interna da LS Escola 

Técnica.  

 

Os participantes, ao fazerem suas matrículas, manifestam sua total 

concordância com as regras deste regulamento. 

 

Taguatinga, 19 de novembro de 2019. 
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