
 
 

Regulamento do PIP (Programa de Incentivo Profissional) 

Visando atender as pessoas que buscam novas oportunidades de trabalho, o Instituto Ana 
Hickmann desenvolveu o PIP (Programa de Incentivo Profissional), proporcionando 
capacitação com desconto real nas parcelas mensais.  

Benefícios exclusivos do Programa de Incentivo Profissional:  

• 40% de desconto nas parcelas. 

Sobre os 40% de desconto em todos os cursos: 20% de desconto referente ao Programa de 
Incentivo Profissional e 20% do desconto pontualidade. Desconto não cumulativo com 

outras promoções.    

• Material didático gratuito.  
 

• Curso de Beleza sem custo (Jornada Técnica).   

O aluno tem direito a 1 Curso de Beleza (Jornada Técnica) e o dia e horário serão 

disponibilizados pela escola. A franquia definirá o tema da Jornada Técnica.   

• Curso de Inglês On-line sem custo. 

O estudante ganhará um curso de inglês introdutório on-line. O curso de inglês on-line será 
realizado no Portal do Aluno Instituto Ana Hickmann e os estudantes terão login e senha 

para acessarem.   

Limitado a 01 (um) por CPF e válido para novos alunos.   

A forma de pagamento é definida nas unidades.   

Os dias e horários das turmas são entre Segunda-feira e Sexta-feira das 13:00 às 17:00.   

Os cursos serão proporcionados de acordo com a grade disponível na unidade.   

Em caso de transferência para outro dia e horário diferente dos listados no regulamento, 

passará a valer o preço vigente, sem descontos promocionais.   

 



 
 

Para obter as vantagens do PIP será necessário apresentar o folheto recebido do Instituto 
Ana Hickmann com as informações do Programa.  

O PIP (Programa de Incentivo Profissional) não é garantia de emprego. 

A realizadora se reserva o direito de, por motivo de força maior ou caso fortuito, alterar os 
termos deste regulamento, informando previamente os participantes de eventual mudança 
e sempre buscando assegurar sua legalidade, sem prejuízo de seus integrantes ou encerrar 
o Programa a seu critério e sem aviso prévio, uma vez que o mesmo é temporal.  

A participação no PIP (Programa de Incentivo Profissional) implica a ciência e leitura do 
regulamento e concordância com todos os seus termos e suas condições.  

Em caso de dúvidas, favor enviar e-mail para contato@institutoanahickmann.com.br .  

 

 

 

 

 

 


