REGULAMENTO
CAMPANHA ALUNO INDICA ALUNO 2020.2
O Centro Universitário Dom Pedro II, a Faculdade Dom Pedro II de Tecnologia, as
Faculdades Dom Pedro II e Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança, denominadas
IES’s participantes, através do presente Regulamento instituem a Campanha “Aluno
indica Aluno 2020.2”, nos termos e condições a seguir:
A Campanha intitulada “Aluno indica Aluno 2020.2” destina-se a conceder desconto
ao(s) aluno(s) regularmente matriculado(s) no período 2020.2, nas IES descritas acima,
que indique(m) amigo(s) para ingressar em um dos cursos de graduação ofertados por
estas IES, desde que este(s) amigo(s) indicado(s) efetue(m) matrícula para o semestre
de 2020.2.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Art 1º. Para receber o(s) desconto(s) da Campanha “Aluno indica Aluno 2020.2” o aluno
matriculado deverá ter seu nome e RA – Registro Acadêmico declarados pelo aluno
indicado no ato da matrícula do mesmo.
§1º. Considera-se aluno(s) matriculado(s), o(s) aluno(s) dos cursos de graduação das
IES participantes que estejam efetivamente matriculados no semestre 2020.2 com suas
obrigações financeiras atendidas.
§2º. Considera-se aluno(s) indicado(s) o candidato que:
I. No ato da inscrição informar o nome e RA – Registro Acadêmico do aluno
matriculado, que o está indicando.
II. Efetuar matrícula até o dia 30 de julho e informar no ato desta, o nome completo e
RA – Registro Acadêmico do aluno matriculado que o indicou.
III. Não possuir vínculo anterior com as IES’s participantes.
Art 2º. O aluno indicado deverá informar no ato de sua matrícula o nome completo e o
RA – Registro Acadêmico do aluno matriculado que o está indicando, obedecidos os
períodos e condições estabelecidas em editais próprios, sob pena de privar o aluno
matriculado de receber o desconto previsto neste regulamento.
Parágrafo Único. Não serão aceitas indicações posteriores a efetivação da matrícula
do aluno indicado.

DOS DESCONTOS E DA DURAÇÃO

Art 3º. O aluno matriculado terá, por aluno indicado e efetivamente matriculado no
semestre de 2020.2, o desconto de 10% (dez por cento) no valor líquido de sua
mensalidade, a partir do mês subsequente a efetivação da matrícula do aluno indicado.
Este desconto se aplicará também as mensalidades restantes do referido semestre,
desde que observadas as regras presentes neste regulamento.
Paragrafo único. Não existem limites de indicação de alunos.
Art 4º. O aluno indicado terá direito ao desconto de 50% em sua matrícula e
mensalidades durante todo o curso.
Art 5º. Após a matrícula, o aluno indicado transforma-se em aluno matriculado e
poderá indicar outras pessoas à ingressarem nas IES’s participantes, expandindo sua
possibilidade de acréscimo de descontos, conforme art. 3º deste regulamento.
Art 6º. O aluno matriculado deverá solicitar seu benefício de desconto, por meio de
requerimento, logo após a confirmação da matrícula do aluno que ele indicou e a
concessão do desconto somente será efetivada na próxima parcela a vencer.
Parágrafo Único. Para aplicação do desconto deve-se observar a data limite para
requerimento do desconto para alunos matriculados, sendo esta 30 de julho de 2020.
Art 7º. O desconto é pessoal, intransferível e não poderá ser revertido em dinheiro, em
nenhuma hipótese.
§1º. Não será aplicado o desconto adquirido nesta campanha para taxas internas.
§2º Não é aplicável sobre as disciplinas cursadas sob regime de dependência, ou seja,
disciplinas oriundas de reprovação.
§3º. Não será cumulativo a outros descontos.
§4º. Não se aplica a alunos beneficiários de qualquer bolsa e/ou financiamento de 100%
(cem por cento) da semestralidade.
Art 8º. O desconto concedido ao aluno matriculado será imediatamente cancelado em
caso de trancamento ou cancelamento de sua matrícula ou em caso de trancamento ou
cancelamento da matrícula do aluno indicado.
Art 9º. O desconto concedido ao beneficiário desta campanha será suspenso, caso o
pagamento da mensalidade que lhe compete não seja feito até a data de seu
vencimento, conforme indicação no boleto.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 10. A Campanha “Aluno indica Aluno 2020.2” será válida até o dia 30 de julho de
2020 e refere-se ao semestre de 2020.2.

Art 11. A confirmação da concessão do desconto de que trata este regulamento está
sujeita a abertura de turmas, nos termos do Edital do Processo Seletivo pertinente.
Art 12. Os descontos concedidos ao aluno matriculado serão válidos apenas durante
o semestre de 2020.2.
Art 13. O desconto de 50% referente às matrículas e mensalidades do aluno indicado
será válido durante todo o curso.
Art 14. As mensalidades pagas pelos beneficiários poderão sofrer reajustes periódicos,
sem que isso importe em alteração do percentual de desconto garantido, a exemplo do
que ocorre com os alunos regulares que não se beneficiam de qualquer desconto.
Art 15. Será sumariamente excluído da campanha “Aluno indica Aluno 2020.2” o
participante que cometer qualquer tipo de fraude comprovada pela Reitoria e Direções
Gerais das IES’s participantes, ficando ainda sujeito à responsabilidade penal e civil.
Art 16. Os alunos matriculados e indicados poderão autorizar a utilização de seu
nome, imagem e som de voz em qualquer um dos meios escolhidos para a divulgação
desta campanha, mediante preenchimento de formulário de autorização específico.
Art 17. As situações não previstas e os casos omissos no presente regulamento serão
dirimidos pela Reitoria e Direções Gerais das IES’s participantes.
Art 18. A participação na presente campanha implica a aceitação irrestrita deste
regulamento.
Art 19. Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação.
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