REGULAMENTO
PROMOÇÃO - INDIQUE UM AMIGO

Participantes:
•

Poderão participar da promoção “Indique um Amigo” todos os estudantes
veteranos e ingressantes adimplentes, regularmente matriculados no UniPinhal,
no 1º semestre/2021, durante o período das inscrições do Vestibular Continuado
de 12 de abril a 10 de junho de 2021.

Indicação - Como participar:
•
•
•

O candidato deverá informar o nome e curso do estudante que o indicou,
preenchendo o formulário, no ato de sua inscrição para o Vestibular Continuado;
As indicações serão válidas se preenchidas corretamente pelo candidato, no
campo indicado do formulário de inscrições do Vestibular Continuado;
Este Regulamento e as informações estão disponíveis, no próprio campo das
inscrições do Vestibular Continuado.

Não poderão participar:
•
•
•

Estudantes que possuem Fies 100% e bolsa Paideia;
O candidato que não preencher o formulário corretamente com o nome e curso
do estudante que o indicou, será automaticamente desabilitado do procedimento;
Estudantes não poderão indicar filhos de funcionários do Unipinhal, que já
possuem benefícios (Bolsa Protocolo Salarial).

Premiação:
•
•
•
•

Para cada nova matrícula efetivada, o estudante UNIPINHAL que indicou será
premiado com a isenção da mensalidade, a partir do mês de Setembro, referente
ao 2º semestre/2021, conforme o número de indicações;
O estudante indicador poderá indicar no máximo 4(quatro) amigos candidatos;
Para que o estudante indicador continue sendo premiado nas mensalidades
subsequentes, o estudante amigo indicado, deverá permanecer matriculado e
adimplente no Unipinhal, durante o 2ºsemestre de 2021;
Esta promoção é totalmente distinta do Concurso de Bolsas de
Estudos/UniPinhal.

Considerações Gerais:
•
•
•

•
•

A direção do Unipinhal reserva-se o direito de cancelar a promoção “Indique um
Amigo” a qualquer momento, caso seja identificada qualquer ação ou fraude,
durante a vigência da promoção;
Não faz parte da promoção os valores de matrícula e rematrícula, só as
mensalidades a partir do mês de Setembro/2021;
A indicação deverá ser feita pelo candidato, no ato da inscrição do Vestibular
Continuado e a confirmação será no ato da matrícula. Não será aceita indicação
sem o candidato ter preenchido o formulário corretamente com o nome e curso
do estudante que o indicou;
Caso o amigo indicado se torne inadimplente ou solicite transferência para outra
Instituição, o estudante que o indicou, será automaticamente desabilitado da
premiação;
Esta Promoção é válida para as inscrições do Vestibular Continuado, durante o
período de 12 de abril a 10 de junho de 2021.

Equipe UniPinhal

