
REGULAMENTO DA CAMPANHA INDIQUE UM AMIGO

DO OBJETIVO 

Art. 1º - A Campanha Indique um Amigo objetiva incentivar o crescimento qualitativo do corpo 
discente da Instituição, a partir da indicação de novos alunos por parte de alunos veteranos que, a 
título de incentivo, obterão descontos em mensalidades do semestre de 2022/1. 
 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 2º - Poderão participar da presente Campanha os alunos veteranos dos cursos de graduação 
presencial ou  EAD. 

 

DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS DESCONTOS 

Art. 3º  -  O valor da premiação será de R$ 100,00  (cem reais)  por aluno indicado e matriculado 
no presencial e R$ 30,00 (trinta reais)  por aluno indicado e matriculado no EAD, exclusivamente, 
através de descontos em mensalidades, portanto, sem possibilidade de pagamento em dinheiro.

Art. 4º   - Caso o aluno indicante possua débito na Insituição de Ensino, o valor respectivo pelas 
indicações será usado para abatimento deste débito.

Art. 5º   - O aluno indicante poderá indicar até 5 (cinco) amigos.

 Art. 6º - O amigo indicado precisa pagar no mínimo duas mensalidades para o aluno indicante ter 
elegibilidade aos descontos.

Art. 7º - O desconto será creditado para o aluno indicante entre a terceira e sexta mensalidade do 
primeiro semestre de 2022.

Art. 8º -  Não serão elegíveis os alunos que não possuírem mensalidades em aberto, ou seja, os 
alunos que não possuírem boletos futuros para pagamento, vez que o benefício só se dará em 
descontos nas mensalidades e em débitos com a Instituição, não sendo possível a substituição por 
dinheiro.

Art. 9º - Não serão consideradas as matrículas de candidatos indicados em curso(s) que não 
venha(m) a ser ofertado(s) em virtude de não formação de turma. Nestes casos, havendo 
reopção/migração do candidato indicado para outro curso ofertado no polo/unidade, a matrícula 
correspondente passa a ser computada para concessão do benefício



Art. 10º - O desconto somente será concedido mediante aprovação e matrícula do candidato 
indicado (calouro ou novato) no Processo Seletivo de Vestibular, normal ou agendado, vigente, 
interessado transferido de outras instituições ou ingressante como portador de diploma de curso 
superior.

Art. 11º - Para  a concessão do desconto,  o aluno indicado deverá no ato de matrícula  ratificar o 
requerimento de desconto  do aluno indicador, valendo salientar  que não serão processados 
descontos retroativos   em semestres posteriores, isto é, o  benefício deverá ser utilizado 
exclusivamente neste semestre. 2022/1. 

Art. 12º   O aluno indicante só poderá ser identificado no ato da matrícula do aluno que foi 
indicado, não podendo haver inclusão posterior de nome. Na indicação deve conter nome 
completo do indicante, CPF, curso e semestre.

Art. 13º - O período da Campanha Indique um Amigo será do dia 31/01/2022 a 01/03/2022.

Santo Antônio de Jesus (BA),  31 de Janeiro de 2022.
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Diretora Geral


