
 

Indique um Amigo – Regulamento 
 

Trazendo o seu amigo para estudar no Colégio Gissoni, você ganha uma 
bonificação correspondente ao valor de uma mensalidade. Ex-aluno, funcionário 
e professor receberão o valor de R$ 200,00 por indicação convertida em 
matrícula. 

Lembre-se de pedir para o seu amigo informar o seu nome e levar o 
cupom que você entregou a ele. 

 

1. DA CAMPANHA 
1.1. Nos termos previstos neste Regulamento, a Universidade Castelo 

Branco irá conceder uma bonificação correspondente ao valor de uma 
mensalidade. 

1.2. A promoção terá validade a partir do dia 01 de fevereiro de 2016 e 
se encerrará quando do término das matrículas referentes a 2016. 

1.3. Quanto mais alunos forem indicados, maior será a 
bonificação. 

1.4. Cada novo aluno (calouro) que se matricular no colégio deverá 
informar se está sendo motivado por uma indicação. Caso afirmativo, deverá 
apresentar o  CUPOM (clique em cupom para abrir) já preenchido com o nome 
e CPF/Matrícula de quem o indicou (aluno, professor, ex-aluno e funcionário do 
CER). 
 
2. DAS INDICAÇÕES E SUA VALIDAÇÃO 

2.1. As indicações deverão ser informadas pelo ingressante durante o 
período de validade da Campanha e em local próprio no ato da matrícula. 

2.2. Só serão consideradas válidas as indicações realizadas e 
confirmadas no ato da matrícula e após o pagamento da primeira mensalidade.  

2.3. Os registros de indicações que forem feitos com o nome ou 
identificação incorretos de quem fez a indicação serão invalidados. 

 
3. DOS CRÉDITOS E SUA CONCESSÃO 

3.1. A bonificação é pessoal e intransferível, e em hipótese alguma o 
aluno poderá ter sua bonificação transferida para outro indivíduo. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Ao efetuar indicações para a Campanha, o aluno se compromete a 
ceder, de forma gratuita, os direitos de utilização de sua voz e de sua imagem, 
as quais poderão ser utilizadas pela UCB em veiculações na mídia ou em peças 
publicitárias. 

4.2. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento 
serão resolvidos pela Superintendência Administrativo-Financeira e Assessoria 
Jurídica da UCB que utilizarão, além da legislação em vigor, o bom senso e a 
equidade na solução dos impasses. 

http://arquivos.castelobranco.br/downloads/2016/indique-um-amigo-cupom.pdf

