
REGULAMENTO DA CAMPANHA “AMIGO INDICA AMIGO” PARA O  POLO DE APOIO 

PRESENCIAL RJ-CENTRO DA UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

 

CAPÍTULO I  

DA FINALIDADE 

Art. 1º Com o objetivo de fomentar o ingresso de novos estudantes foi criada, no Polo de Apoio 

Presencial RJ-Centro da Universidade Paulista (UNIP), a Campanha AMIGO INDICA AMIGO, que 

visa à concessão de descontos em mensalidades até o limite de 30% aos estudantes 

matriculados no Polo RJ-Centro e aos indicados, caso estes também indiquem outro(s) amigo(s). 

Doravante serão denominados MATRICULADOS, os alunos que já tiverem efetuado o 

pagamento da primeira (matrícula) e da segunda parcelas da semestralidade e INDICADOS, 

aqueles candidatos que venham a se matricular em quaisquer dos cursos de graduação e/ou dos 

cursos superiores tecnólogos na modalidade a distância oferecidos pelo Polo de Apoio 

Presencial RJ-Centro.  

 

CAPÍTULO II  

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 2° Para receber o(s) desconto(s) da Campanha AMIGO INDICA AMIGO, o estudante deverá, 

obrigatoriamente, estar matriculado no Polo de Apoio Presencial RJ-Centro e ter seu nome e 

Registro Acadêmico (RA) declarados pelo INDICADO no ato da matrícula, conforme disposto no 

artigo 7º.  

§ 1º Consideram-se MATRICULADOS: 

I. Veteranos dos cursos de graduação e/ou de cursos superiores tecnólogos que 

tenham efetivado a matrícula há, pelo menos, um semestre;  

II. Calouros dos cursos de graduação e/ou de cursos superiores tecnólogos 

efetivamente matriculados, isto é, os que tenham efetuado o pagamento da 

primeira e segunda mensalidades, de acordo com as normas institucionais 

pertinentes; 

III. Ingressantes portadores de diploma de curso superior nos cursos de graduação e/ou 

superiores tecnólogos efetivamente matriculados, e sujeitos à análise curricular 

bem como às condições deste regulamento.  

 

§ 2º Consideram-se INDICADOS os candidatos que:  

I. Identificarem, conforme disposto no artigo 7º deste regulamento, o aluno 

MATRICULADO que o indicou;  

II. Ingressarem, observadas as regras do Edital do Processo Seletivo e as condições 

deste regulamento, mediante a realização de Processo Seletivo, 

independentemente de serem ou não portadores de diploma de curso superior. 

 

Art. 3° A campanha destina-se exclusivamente aos MATRICULADOS e aos INDICADOS dos 

cursos de graduação e/ou cursos superiores tecnólogos da UNIP que estejam adimplentes, 

isto é, em dia com suas obrigações financeiras perante a Instituição. 

Art. 4° Caso o MATRICULADO ou o INDICADO já seja beneficiário de bolsa parcial de estudos 

ou de outros descontos oferecidos pela UNIP, não poderá receber o desconto previsto nesta 

campanha. 

Art. 5° Caso o MATRICULADO ou o INDICADO seja beneficiário de bolsa integral de estudos 

ou financiamento de 100%, não poderá receber o desconto previsto nesta campanha.  



Parágrafo único. A matrícula somente será considerada efetivada após a celebração de 

contrato de prestação de serviços educacionais e o pagamento da primeira (matrícula) e 

segunda parcelas da semestralidade, de acordo com prazo previsto no calendário escolar da 

UNIP.  

Art. 6° Não se caracterizam como INDICADOS os ingressantes que possuíam vínculo 

acadêmico com a UNIP nos dois semestres anteriores aos do processo seletivo pertinente. 

Art. 7° O INDICADO deverá, no ato de sua matrícula, informar o Registro Acadêmico (RA) e 

o nome completo do MATRICULADO que o indicou nos cursos de graduação e/ou cursos 

superiores tecnólogos, tanto nos casos de ingresso mediante Processo Seletivo, como nos 

casos transferência externa, obedecidos os períodos e condições estabelecidos em editais 

próprios, sob pena de privar o MATRICULADO de receber o desconto previsto neste 

regulamento.  

 

CAPÍTULO III  

DOS DESCONTOS E DA DURAÇÃO 

 

Art. 8º O MATRICULADO, observado o disposto no art. 2º deste regulamento, terá direito a 

desconto, a partir do mês de março de 2020 para os cursos de graduação e/ou superiores 

tecnólogos, conforme quadro abaixo: 

 

§ 1 Campanha Amigo indica Amigo 

 Nº DE INDICADO(s) EFETIVAMENTE MATRICULADO(s)   DESCONTO  

Um               10%  

Dois               20%  

Três              30% 

Parágrafo único. Os descontos contidos no quadro acima NÃO se aplicam aos cursos de 

Sociologia (licenciatura), Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Turismo e 

Segurança da Informação, pois estes já possuem valor promocional. 

Art. 9º O desconto é pessoal, intransferível e não poderá ser revertido em dinheiro em 

nenhuma hipótese.  

Art. 10º O desconto de Antecipação I, concedido ao beneficiário desta campanha, será 

suspenso no mês corrente caso o pagamento da mensalidade que lhe compete não seja 

feito até o dia 6 de cada mês. O desconto voltará a incidir após a regularização dessa 

situação, de forma não retroativa.  

Art. 11º Os descontos de 10% a 30% concedidos ao MATRICULADO e ao INDICADO, caso 

este também indique um ou mais amigos,  serão válidos até o final do curso.  

 

CAPÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º Será sumariamente excluído da campanha AMIGO INDICA AMIGO o participante 

que cometer qualquer tipo de fraude comprovada pela Direção do Polo de Apoio Presencial 

RJ-Centro, ficando, ainda, sujeito à responsabilidade penal e civil.  

Art. 13º Os MATRICULADOS e os INDICADOS poderão autorizar a utilização de seu nome, 

imagem e voz em qualquer um dos meios escolhidos pelo Polo de Apoio Presencial RJ-Centro 

para divulgação desta campanha, mediante preenchimento de formulário de autorização 

específico.  



Art. 14º Dúvidas quanto às situações não previstas e os casos omissos no presente 

Regulamento serão dirimidas pela Direção do Polo de Apoio Presencial RJ-Centro.  

Art. 15º A participação na presente campanha implica a aceitação irrestrita deste 

regulamento. 

Art. 16º Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua publicação e estará 

disponível na Secretaria Geral do Polo de Apoio Presencial RJ-Centro. 

 

Rio de janeiro, 06  de janeiro de 2020. 

 

 

____________________________________ 

Coordenadora do Polo RJ-Centro 

Marcia Regina Mattos da Silva 

 


