REGULAMENTO DA CAMPANHA: AMIGO INDICA
Setor: Comercial
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QUEM PODE PARTICIPAR: Os alunos da Faculdade UBS devidamente

matriculados nos cursos de longa duração (Pós-Graduação e MBA) vigentes.

2.

PERÍODO: Início em 01/07/2017 e vigorara por prazo indeterminado,

podendo ser encerrada a critério da diretoria da Faculdade UBS, com aviso
prévio de 5 dias.

3.

COMO PARTICIPAR: Para participar, o aluno dos cursos de longa

duração deverá indicar seus amigos e/ou familiares para ingressarem em um
dos cursos de Pós-Graduação e/ou MBA da Faculdade UBS. Uma vez
efetuada a matricula o aluno indicante receberá a título de premiação desconto
de 100% no pagamento correspondente a última parcela do seu curso.
3.1

– as indicações deverão ser passadas ao departamento comercial da

Faculdade UBS, através do email comercial@ubs.edu.br ou do telefone (11)
3142-9025, com as seguintes informações: Nome da Indicação, Vínculo com
o Aluno (o vínculo deverá ser validado também pela pessoa indicada), Curso
de Interesse, Celular e Email de Contato; ou o aluno indicado deverá
contatar o departamento comercial da Faculdade UBS mencionando, em seu
primeiro contato, que foi indicado e informando nome completo do aluno que o
indicou;
3.2

– as indicações deverão passar pelo processo padrão de seleção e

matrícula da Faculdade UBS;
3.3

– a premiação não será válida quando se tratar de candidato do FIES ou

Pró-Uni;
3.4

– a indicação que apenas se inscrever e depois pedir rescisão de

contrato pagará uma multa pelo cancelamento e terá seu nome negativado,
conforme cláusula contratual;
3.5

– o desconto pertinente a premiação só será concedido se o aluno

indicante concluir seu curso e não tiver pendências financeiras junto a
Faculdade UBS.
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PRÊMIOS: Desconto de 100% no pagamento correspondente a última

parcela do seu curso. Não havendo limite para indicações devidamente
realizadas conforme cláusula 3.1 deste regulamento.
4.1

– Em caso de mais de uma indicação com matricula efetiva, o desconto

de 100% será concedido sempre a partir da última parcela.

5.

ESCLARECIMENTOS: Dúvidas sobre este regulamento poderão ser

sanadas diretamente no departamento comercial da Faculdade UBS.

São Paulo, 27 de junho de 2017.

Andrea Securato
Diretora
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