
 

 

Política de concessão de Descontos para cursos online 

Singularidades 

 
Sobre essa Declaração 

 

Prezamos pela qualidade de nossos serviços educacionais. Essa política 

descreve as práticas referentes a concessão de descontos para os interessados 

em participar de um curso online do Instituto Singularidades, disponível no 

endereço “loja.isesp.edu.br”.   

As bolsas oferecidas por esse documento não são acumulativas entre si, 

nem com outras promoções vigentes durante o período de compra. 
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Concessão de Desconto para matrículas em grupo 
 
Nós concedemos 20% de desconto para compras realizadas de 3 a 5 pessoas para um  

mesmo curso. E 25% de desconto para compras realizadas acima de 6 pessoas. 

 

Para solicitar seu desconto, proceda da seguinte forma: 

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com 

informando: 

• Nomes completos + nº dos CPF dos cursistas; 

• Curso de inscrição; 

• E-mail para contato dos cursistas; 

2. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom de desconto; 

3. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra. 

  



 

 

 
Concessão de Desconto para Funcionário Público 

 
Nós concedemos 30% de desconto para professores da rede pública de ensino, seja 

estadual         ou municipal. Para solicitá-lo: 

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com 

informando: 

• Nome da instituição na qual atua; 

• Nº do CPF; 

• 1x via digitalizada do Holerite do mês vigente comprovando atuação na 

instituição; 

2. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom; 

3. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra; 

 

Concessão de Desconto para Educadores de Organizações Não-
Governamentais 

 
Nós concedemos 20% de desconto para educadores de ONGs. Para solicitar seu desconto, 

proceda da seguinte forma:  

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com informando: 

• Nome da instituição na qual atua; 

• Nº do CPF; 

• Declaração da Instituição confirmando vínculo; 

1. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom; 

2. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra; 

  



 

 

 
Concessão de Desconto para Profissionais associados a Sindicatos: 

Sinpro, APEOESP e SAAESP 
 
Nós concedemos 15% de desconto para professores associados aos sindicatos Sinpro, 

APEOESP e SAAESP. Para                 solicitar seu desconto, proceda da seguinte forma: 

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com informando: 

• Nome da instituição na qual atua; 

• Nº do CPF; 

• 1x via digitalizada da carteirinha do sindicato: Sinpro, APEOESP ou SAAESP; 

2. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom; 

3. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra. 

  



 

 

 
 

Concessão de Desconto para ex-Aluno/Aluno de 
Graduação e Pós-Graduação Singularidades 

Nós concedemos 30% de desconto para Alunos e Ex-Alunos das Graduações e Pós-

Graduações do Instituto Singularidades.  

Para  solicitar seu desconto, proceda da seguinte forma: 

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com informando: 

• Nº do CPF OU RA (para alunos que ainda estão cursando); 

• Nome do curso de Graduação ou Pós-Graduação realizado; 

• Declaração de Matrícula OU Diploma OU Certificado de conclusão; 

2. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom; 

3. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra.  

 
 

Concessão de Desconto para ex-Aluno/Aluno de 
Cursos de Extensão, Verão, Inverno e Autoinstrucionais 

Nós concedemos 10% de desconto para Alunos e Ex-Alunos de cursos de extensão, verão,  

inverno  e autoinstrucionais do Instituto Singularidades.  

Para  solicitar seu desconto, proceda da seguinte forma: 

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com informando: 

• Nº do CPF OU RA (para alunos que ainda estão cursando); 

• Nome do curso; 

• Declaração de Matrícula OU Certificado de conclusão; 

2. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom; 

3. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra.  

 

 

  



 

 

Concessão de Desconto para Funcionários 
Nós concedemos desconto integral (100%) para funcionários CLT do Instituto Singularidades. 

Para solicitar seu desconto: 

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com informando: 

• Setor de trabalho; 

• Nome completo; 

• Nº do CPF; 

2. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom; 

3. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra. 

 

OBS: Caso você possua outro vínculo com o Instituto Singularidades, favor entrar 

em contato com a Coordenação de Pós-Graduação e Extensão. 

 

 

Concessão de Desconto para Formadores de Projetos de Parceiros 

Nós concedemos 20% de desconto para formadores / criadores de conteúdo de projetos do 

Singularidades, que prestaram serviços durante um período mínimo de 4 meses. Para solicitar 

sua bolsa, proceda da seguinte forma: 

1. Entre em contato pelo e-mail support@singularidades.zendesk.com informando: 

• Nome Completo; 

• CPF; 

• Projeto no qual atuou; 

• Ano do Projeto; 

2. Aguarde a confirmação da liberação do seu cupom; 

3. Ao recebe-lo, insira-o no ato da compra. 


