
 

REGULAMENTO  

CAMPANHA DE INDICAÇÃO 2019-2 

Amigo Único  

1. Apresentação 

A campanha de indicação “Amigo Único ” da Faculdade Única (Ipatinga, Timóteo e 

Contagem) é uma ação promocional válida somente para a Campanha de Captação do 

Vestibular 2019-2. O objetivo desta promoção é incentivar os acadêmicos e colaboradores a 

indicarem a Faculdade Única para novos alunos. A cada indicação que efetivar a matrícula 

no segundo semestre de 2019-2 garantirá ao indicador acadêmico e/ou colaborador o valor 

de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). O pagamento da bonificação será efetuado após 

transcorridos três meses do início das aulas do primeiro período de curso ligado à 

adimplência junto à Instituição do indicado. Não serão bonificadas indicações cujo o aluno 

trancou ou desistiu do curso durante os três meses iniciais da graduação.   

2. Participação 

2.1 Quem pode participar 

 

Podem participar da Promoção “Amigo Único ” alunos veteranos que estejam 

regularmente matriculados e colaboradores das unidades das Faculdades Única. 

2.2 Não podem participar da promoção 

2.2.1 Indicados que estiverem no banco de dados da Instituição 

As indicações de candidatos que estiverem no banco de dados da Instituição e 

possuírem tratativas para a campanha vigente não dão direito ao bônus ao indicador.  

2.2.2 Indicados que possuam e/ou tiveram vínculo com a Faculdade Única (Retornos 

e Trancamentos) 

As indicações de candidatos que possuam e/ou tiveram vínculo com a Faculdade 

Única não dão direito ao bônus.  

2.3 Validação da indicação e do bônus  

 

Os indicadores devem validar suas indicações na COPESE – Comissão Permanente 

de Processo Seletivo ou no Núcleo de Atendimento das Unidades.  

A condição de validação do bônus para os alunos veteranos e colaboradores será 

feita mediante a matrícula e a permanência do aluno indicado durante três meses e que 

esteja adimplente.  



 

3. Indicação 

3.1 Como indicar 

 

A indicação poderá ser feita na COPESE – Comissão Permanente de Processo 

Seletivo e no Núcleo de Atendimento das unidades com a entrega da ficha de inscrição 

preenchida (Anexo 1).  

3.2 Dos descontos e premiação para o indicador 

 

3.2.1 Para indicação de vestibulandos  

 

Para cada aluno indicado matriculado, o acadêmico ou colaborador que o 

indicou receberá um bônus no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). 

Observadas as condições previstas no item 4 deste regulamento. 

Exemplo: 

● 1 amigo matriculado, o veterano ganhará R$ 150,00; 
● 2 amigos matriculados, o veterano ganhará R$ 300,00; 
● 3 amigos matriculados, o veterano ganhará R$ 450,00. 

 

3.2.2 Para indicação de candidatos que queiram fazer Obtenção de Novo Título 

 

Se a indicação do veterano ou colaborador for um aluno que fará Obtenção 

de Novo Título, o bônus será de R$ 100,00 (Cem reais).  

 

Obs: alunos que farão Obtenção de Novo Título ganham até 50% de desconto 

em todo o curso. Consulte condições na COPESE.  

3.2.3 Para indicações de alunos vindos de Transferência 

 

Se a indicação do veterano ou colaborador for um aluno de transferência 

externa o bônus será de R$ 100,00 (Cento e cinquenta reais).  

Obs: alunos que de Transferência ganham até 50% de desconto em todo o 

curso.  Consulte condições na COPESE.   

 



 

4. Condições Gerais 

● Quaisquer outras situações que surjam relativas a ingressos e bônus que não estejam 

contempladas neste regulamento serão julgados pela Instituição.  

5. Vigência 

A campanha de indicação 2019-2 “Amigo Único” entrará em vigor em maio de 2019 

e será mantida até o final do processo seletivo 2019-2 ou até que as vagas sejam 

preenchidas.  

Os regulamentos anteriores perderão vigência mediante a publicação e/ou alteração 

deste documento.   

 

6. Disponibilização do Regulamento da Campanha de indicação 2019-2 “Amigo Único” 

Este regulamento estará disponível no site da Faculdade Única, na COPESE e no 

Núcleo de Atendimento.  

 

7. Uso de imagem 

Ao participar da campanha de indicação 2019-2 “Amigo Único”, o participante 

declara ter ciência deste Regulamento e se submete às disposições do mesmo, inclusive, 

autorizando o uso de imagem, som de voz e/ou nome na Internet, site da campanha, em 

filmes, vídeos, fotos, cartazes, anúncios em jornais, revistas, televisão ou qualquer outra 

mídia, quer seja impressa ou eletrônica, sem data determinada, para a divulgação da 

concessão do bônus, sem nenhum ônus para as Faculdades Única (Ipatinga, Timóteo e 

Contagem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipatinga, 23 de maio de 2019. 



 

Anexo 1  

 

 

 


