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“PROMOÇÃO PARCERIA TIM E AMPLI BY ANHANGUERA | DESCONTO PROMOCIONAL NA 

GRADUAÇÃO EM MARKETING - MAIO 2022” é uma promoção da TIM S.A, prestadora do SMP, do STFC e 

do SCM no âmbito da parceria com a Anhanguera Educacional (“AESAPAR”) criadora da plataforma virtual 

de ensino à distância Ampli, sociedade integrante do grupo Cogna Educacional S/A. A adesão a promoção 

e utilização dos benefícios implica na aceitação total e irrestrita das regras previstas nesse regulamento.  

 

1. ELEGIBILIDADE:  
 

• A “PROMOÇÃO PARCERIA TIM E AMPLI BY ANHANGUERA | DESCONTO PROMOCIONAL NA 

GRADUAÇÃO EM MARKETING - MAIO 2022” é válida para pessoas físicas e clientes pessoas jurídicas 

(Pequenas, Médias e Grandes Empresas) ou microempreendedores individuais (MEI) que possuam 

qualquer uma das ofertas TIM elegíveis (Pré-pago, Beta, Controle, Pós-pago, TIM Live, SMB 

(administradores e usuários da conta) TOP Clients e SEAC – Sênior Account ), e realizem a efetivação de 

matricula no curso de graduação em Marketing na plataforma de ensino Ampli, como pessoa física, 

dentro do período de adesão à promoção e utilizando o cupom promocional “TIM”. 

 
Ofertas Elegíveis: 
 

• TIM Pré-pago 

• TIM Beta 

• TIM Controle 

• Pós-pago   

• SMB   

• TOP Clients  

• SEAC - Sênior Account 

• TIM Live 

 

2. ABRANGÊNCIA:   

Este regulamento é válido para todos os estados do Brasil.  

 
3. ADESÃO/VIGÊNCIA 

3.1 O presente regulamento é válido para os clientes TIM que aderirem a promoção de 01/05/2022 até 

31/05/2022. 

 

3.2 Para aderir a “PROMOÇÃO PARCERIA TIM E AMPLI BY ANHANGUERA | DESCONTO 

PROMOCIONAL NA GRADUAÇÃO EM MARKETING - MAIO 2022” o cliente TIM deverá utilizar o 

cupom promocional “TIM”  no final do fluxo de matrícula na Ampli, sendo o desconto aplicado 

automaticamente para os clientes que concluírem o processo de matricula na graduação de 

Marketing durante o período de vigência da promoção. 

 

4. DOS BENEFÍCIOS DA PROMOÇÃO:  

 

4.1 Desconto na Graduação 
 

4.1.1 Os clientes TIM elegíveis que se matricularem no curso de graduação em Marketing da Ampli 

no período de 01 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022 utilizando o cupom promocional “TIM”, 

receberão desconto especial de R$50 na mensalidade do curso de graduação em Marketing, 

enquanto estiverem com a sua matricula ativa no curso de graduação em Marketing junto a Ampli 

e permanecerem em uma das ofertas TIM elegíveis à promoção. 

4.1.1.1 O desconto desta promoção não é cumulativo com outras promoções. O cliente poderá 

utilizar apenas um cupom de desconto na matrícula da graduação 
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4.1.2 O Cliente receberá o desconto nas mensalidades enquanto permanecer com seu plano/oferta 

elegível a promoção ativo na TIM e com sua matrícula ativa na graduação em Marketing da Ampli. 

 

4.1.2.1 O administrador e os usuários das linhas cadastradas em conta PJ (CNPJ), poderão 

usufruir dos benefícios da promoção enquanto estiverem associados a conta PJ TIM com 

plano/oferta ativo na TIM, elegível a promoção, e desde que insiram o número da linha TIM e o 

CPF do usuário da conta PJ, no ato da matrícula na Ampli. 

 

5. CANCELAMENTO 
 

5.1 O benefício será automaticamente cancelado se for realizado cancelamento do plano TIM elegível 

ou realizada migração para qualquer plano não elegível.   
 

5.2 Caso o cliente com a oferta TIM elegível mude para outra oferta TIM elegível, permanecerá com 

o direito de usufruir os benefícios anteriormente concedidos até o final de sua validade.  

 

5.2.1 Regra de manutenção do desconto na graduação em Marketing:  

• Troca de TIM Chip: Mantém o desconto, conforme regras detalhadas nos itens 4.1.1 e 4.1.2 deste 

regulamento.   

• Transferência de Titularidade: novo titular poderá participar da promoção desde que cumpra 

os critérios de elegibilidade dentro do período de vigência da promoção. Caso o antigo titular 

deixe de ser cliente TIM, perderá o acesso aos benefícios. 

• Mudança de Número: Mantém o desconto, conforme regras detalhadas nos itens 4.1.1 e 4.1.2 

deste regulamento.   

• Suspensão Temporária (Perda/Roubo): Mantém o desconto, conforme regras detalhadas nos 

itens 4.1.1 e 4.1.2 deste regulamento.   

• Suspensão Voluntária (a pedido do cliente): Perde o benefício.   

• Mudança da Área de Registro:  Mantém o desconto, conforme regras detalhadas nos itens 4.1.1 

e 4.1.2 neste regulamento.   

• Cancelamento do Contrato TIM: Perde o benefício. 

6. PAGAMENTO  

6.1 A utilização dos serviços da Ampli pode ter custos para o cliente, a serem contratados 

diretamente com a Ampli. Os pagamentos das mensalidades da graduação serão de 

responsabilidade exclusiva do cliente e deverão ser realizados diretamente junto à Ampli, mediante 

cobrança própria. 

 

7. REGRAS GERAIS 

7.1 Caso a TIM identifique irregularidades na utilização do benefício ou não cumprimento dos termos 

e condições deste regulamento, a TIM se reserva o direito de suspender a utilização do acesso 

móvel e cancelar a presente promoção.   

7.2 A Promoção poderá ser encerrada a qualquer momento, caso o acordo comercial de parceria entre 

TIM e Anhanguera Educacional seja encerrado, mantendo-se o desconto na mensalidade da 

graduação até a conclusão do curso para os clientes que já tiverem realizado a matrícula enquanto 
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vigente a promoção, e desde de que mantenham o contrato ativo com a TIM em uma das ofertas 

elegíveis durante todo o período de duração do curso. 

7.3 A TIM não possui qualquer responsabilidade sobre a plataforma e cursos da Ampli e seu conteúdo 

ou funcionamento, sendo estes de responsabilidade exclusiva da Ampli.  

7.4 Os cursos são oferecidos pela Ampli, sem qualquer responsabilidade da TIM, sendo ainda de 

responsabilidade do cliente a inscrição/cadastro na plataforma, bem como a contratação e 

respectivos pagamentos à Ampli.  

 

Para mais informações, consulte tim.com.br ou ligue *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. 

Deficiente auditivo e de fala, acesse a Central de Libras - CIC no www.tim.com.br/acessibilidade ou por 

meio do aplicativo disponível para download na App Store e Google Play. Para mais informações sobre a 

parceria da TIM com a Ampli, consulte tim.com.br/ampli ou ampli.com.br/parceria/tim. 


