
 

 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA “WELCOMED” 

 
A Editora Sanar S.a., inscrita no CNPJ 18.990.682/0001-92, com endereço R. Alceu Amoroso 

Lima, 172, Sala 302, CEP 1.820-770, Salvador, BA, torna público o regulamento da promoção 

“WELCOMED” , destinada aos inscritos na página oficial da campanha no período de 

01/02/2023 até às 23h59min de 31/03/2023. A campanha ofertará 1 (um) Minicurso 

gratuito de Fisiologia contendo aulas selecionadas do Ciclo Básico da faculdade de 

Medicina. 

 
1. DA PARTICIPAÇÃO: 

 

 
1.1. Para participar da campanha “WELCOMED”, é preciso preencher o formulário 

completo presente na página https://flix.sanarmed.com/welcomed ; 

1.2. Estão aptos a receber o Minicurso gratuito de Fisiologia todos que preencheram 

correta e completamente seus dados no formulário durante o período de duração da 

campanha. 

 

2. DO PERÍODO DE CAMPANHA: 
 

 
2.1. O período de vigência da campanha “WELCOMED” é de 01 de fevereiro de 2023 

até as 23h59 do dia 31/03/2023; 

2.2.  A Sanar poderá, a qualquer momento, encerrar ou reduzir o prazo de inscrições, 

a seu exclusivo critério, sem necessidade de emitir qualquer tipo de aviso ou 

comunicação prévia. 

 

3. DA ENTREGA DO MINICURSO: 
 

 
3.1. A campanha oferece um Minicurso Gratuito de Fisiologia para todos que se 

inscreverem de maneira regular no formulário presente na página oficial da 
campanha; 

3.2. O Minicurso Gratuito de Fisiologia será disponibilizado aos inscritos imediatamente 
após o preenchimento do formulário, por meio de link que será enviado para o 
endereço de e-mail informado no momento da inscrição; 

3.3. A Sanar não se responsabiliza pelo não recebimento do Minicurso de Fisiologia nos 

casos em que:  

3.3.1. O endereço de e-mail informado pelo participante estiver incorreto;  

3.3.2. O participante tiver cancelado anteriormente sua inscrição na lista de permissões 

de envio da Sanar; 

3.3.3. O servidor de e-mail apresentar quaisquer tipos de problemas técnicos que 

impeçam o recebimento integral do e-mail (bounces); 

3.4.  A Sanar resguarda o direito de, a qualquer momento, alterar as regras ou encerrar 

a promoção sem aviso prévio, devido a intercorrências internas, não cabendo ao 

participante exigir qualquer tipo de compensação. 

 

 

https://flix.sanarmed.com/welcomed


 

4. DO FORMATO DO MINICURSO: 
 

4.1. O Minicurso de Fisiologia será disponibilizado através de um link a ser enviado para 

o e-mail dos inscritos; 

4.2. O link levará a uma página exclusiva onde o inscrito poderá assistir aos vídeos do 

Minicurso; 

4.3. O Minicurso é formado por uma seleção de aulas da Plataforma SanarFlix; 

4.4. As aulas presentes no Minicurso são divididas em 4 (quatro) módulos pertencentes 

ao campo da Fisiologia: Cardiovascular, Respiratória, Gastrointestinal e Renal; 

4.5. Ao todo serão disponibilizadas 4 (quatro) videoaulas, uma para cada módulo de 

estudo; 

4.6. A Sanar resguarda o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, o 

formato do Minicurso ou as aulas disponibilizadas no mesmo. 

 

 
Este regulamento entra em vigor na data de sua divulgação e pode ser alterado e ou 

encerrado pela Sanar a qualquer tempo, sem aviso prévio. 

 
01 de Fevereiro de 2023. 


