
 
  

Bem-vindo ao Ensino Einstein! 

Agradecemos por se interessar por nossos Cursos do Ensino Einstein. Estes serviços são fornecidos 

pelo o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, área de Ensino da Sociedade 

Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, com sede principal localizada na Av. Albert 

Einstein, 627/701 – 1º subsolo do Bloco A – Unidade Morumbi – São Paulo, Brasil. 

 

Termos e Condições da Einstein Week: 

 

1. Promoção válida apenas para inscrições/compras realizadas no período de 22 a 26 de novembro 

de 2021*, para cursos com inscrições abertas. 

*Campanha prorrogada para o período de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2021. 

 

2. Os benefícios disponíveis para Einstein Week serão identificados por um selo na página do 

curso, com a respectiva porcentagem de desconto. Esse desconto será aplicado sobre o valor 

integral do curso, dentro do carrinho de compras no site do Ensino Einstein. 

3. Para Pós-graduação EaD, o aluno deverá iniciar o processo seletivo entre os dias 22 a 26 de 

novembro de 2021* e, somente após a confirmação de sua matrícula, será beneficiado 

gratuitamente com um curso de curta duração “autoinstrucional” na modalidade a distância. O 

curso será de livre escolha pelo respectivo aluno matriculado, dentre as opções vigentes no 

período da matrícula da Pós EAD, e somente poderá cursá-lo até o prazo de 1 ano após a inscrição 

no curso. *Campanha prorrogada para o período de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2021. 

 

4. Para os Cursos de Atualização nas modalidades presencial/flexível/ ao vivo elegíveis que, 

eventualmente, não obtiverem quórum mínimo para formação de turma, será realizado o estorno 

integral do valor pago, não havendo possibilidade de transferência para turmas futuras. Já para os 

Cursos de Atualização na modalidade a distância (com tutoria), haverá a possibilidade de 

transferências para turmas futuras mantendo o valor já pago. 

 

5. Para a plataforma de Atualização Médica Personalizada, o valor de desconto será aplicável nos 

planos Mensal e Anual, conforme tabela vigente no momento da compra. 

 

6. Todas os benefícios acima descritos não são cumulativos com outras promoções/descontos 

oferecidos pelo Ensino Einstein. 


