
 

REGULAMENTO “QUEM É AMIGO INDICA” 

CAMPANHA QUEM É AMIGO INDICA 2021.2 

  

QUEM É AMIGO INDICA é um programa de incentivo para alunos veteranos, visa a 

indicação de novos alunos e estimular a captação premiar os alunos indicadores. 

A Unifametro irá conceder um desconto de R$ 100,00 (cem reais) na mensalidade 

por INDICADOR que tiver um INDICADO matriculado/pago. 

1 VALIDADE DA CAMPANHA   

1.1 A promoção é válida para os indicados ingressantes no semestre 2021.2 

1.2 O período de indicação terá vigência no período de captação, matriculas 

realizadas de 03/05/21 a 17/09/2021 

1.3 A apuração e o lançamento dos descontos dos INDICADORES ocorrerão após 

o pagamento da matricula do INDICADO. 

2 UNIDADES PARTICIPANTES: 

2.1 Centro, Aldeota, Maracanaú e Cascavel. 

3 DOS CURSOS PARTICIPANTES, MODALIDADES E FORMAS DE 

INGRESSO: 

3.1 As indicações abrangem a todos os cursos e todas as modalidades de ensino, 

ou seja, graduação presencial, semipresencial, EAD, pós-graduação; 

3.2 A campanha abrange todas as formas de ingresso válidas: ENEM, 

VESTIBULAR, GRADUADO, TRANSFERIDO; 

3.3 Não serão concedidos descontos aos ALUNOS INDICADORES cujos 

INDICADOS venham a se matricular pela forma de ingresso Reabertura de 

Matrícula ou com Matricula Evadido; 

3.4 Não serão concedidos descontos aos ALUNOS INDICADORES que 

mantenham ativas Bolsas de Estudos, parcelamentos ou financiamentos tais 

como QUERO BOLSA, EDUCA MAIS BRASIL, PROUNI, FIES, PRAVALER E 

PRAFRENTE.  

4 INDICAÇÕES E DA SUA VALIDAÇÃO: 

4.1 Para participar do QUEM É AMIGO INDICA, o aluno INDICADO precisará 

realizar a inscrição em um de nossos processos seletivos em 

https://seja.unifametro.edu.br e informar o número de matrícula do aluno 

INDICADOR. 

4.2 As indicações poderão ser efetuadas e confirmadas apenas durante o período 

de validade da campanha, datas no item 2.2, as indicações serão aceitas 

conforme o período de captação; 

4.3 No caso de mais de uma indicação para o mesmo candidato, será concedido 

o desconto para o aluno indicador que primeiro tiver a indicação confirmada 

pelo setor administrativo; 

https://seja.unifametro.edu.br/


 

4.4 O Aluno INDICADOR não poderá cadastrar a indicação, nem terá direito a 

receber descontos, se indicar um candidato que já esteja matriculado antes da 

data da indicação; 

4.5 O Centro Universitário Fametro não se responsabiliza por indicações feitas a 

partir de dados ou informações incorretas, incompletas ou prestadas de forma 

indevida, bem como por erros técnicos no recebimento dos dados. 

 

5 DOS DESCONTOS E CONCESSÃO: 

5.1 O desconto a ser concedido ao INDICADOR será de R$ 100,00 (cem reais) 

por cada matrícula efetivada; 

5.2 O valor máximo de desconto que pode ser concedido ao ALUNO INDICADOR 

é de R$ 1.000,00 (mil reais); 

5.3 Caso o valor de desconto seja maior que o valor da mensalidade, o ALUNO 

INDICADOR poderá dividir o referido valor entre as três últimas mensalidades 

do semestre vigente da campanha; 

5.4 O valor referente ao bônus de indicação será creditado na parcela seguinte a 

confirmação do pagamento de matricula do INDICADO; 

5.5 O valor de desconto, excedente ou não, não pode ser trocado por quantia em 

dinheiro ou qualquer outra oferta vigente; 

5.6 Somente estará apto a receber o desconto o aluno INDICADOR que estiver 

com situação financeira regular junto à Unifametro, sem pendências ou 

débitos; 

5.7 O desconto é um benefício do aluno, sendo pessoal e intransferível, e que não 

pode ser trocado por qualquer outro benefício, prêmio, dinheiro ou qualquer 

outra forma de compensação financeira. O desconto, ou parte dele, não pode 

ser concedido a terceiros, não podendo ser utilizado para abater dívidas de 

semestres anteriores aos de vigência da campanha, ou utilizado em período 

posterior aos explicitados nos itens já mencionados anteriormente. Caso não 

seja utilizado no período indicado, será perdido; 

5.8 Caso o aluno contemplado encerre ou interrompa seu curso por trancamento, 

cancelamento, abandono antes do fim da vigência do desconto, ele perderá o 

direito ao mesmo. O aluno também perderá direito ao desconto se trancar ou 

cancelar a matrícula para o semestre do benefício. O desconto só é valido para 

o semestre vigente e não é acumulativo com outros descontos. 

 

CONTATOS 

QUERO SER ALUNO 

E-mail: queroseraluno.edu.br - WhatsApp (85) 99202-9897 

CALL CENTER 

Telefone 32066400 

 

____________________________________________ 

Diretoria Administrativa Financeira  

UNIFAMETRO 


