
 

 

REGULAMENTO CAMPANHA DE INDICAÇÃO 2021/1  

 

1. DA PROMOÇÃO    

1.1 Esta Promoção tem por objetivo oferecer prêmios aos alunos do Grupo Uniftec que 

indicarem outros alunos para estudarem na instituição.  

1.2 Unidade Participante: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Polos 

Parceiros.    

1.3 Validade Promoção: 01 de dezembro de 2020 a 30 de março de 2021.  

1.4 Cursos: Alunos matriculados nos cursos técnico, graduação ou pós-graduação nas 

modalidades presencial ou online e ead.  

1.5 A campanha é válida para alunos de Transferência dos cursos de graduação presencial e 

ead. 

1.6 Funcionários do Grupo Uniftec não podem participar dessa promoção.   

 

2. DO MECANISMO   

2.1. Alunos que indicarem outras pessoas para fazer um dos cursos disponíveis pelo Grupo 

Uniftec e se matricularem durante os meses de vigência da promoção ganharão os seguintes 

prêmios:  

2.1.1 Indicação para alunos de curso técnico: 

1 aluno matriculado = 1 copo + 30% de desconto para qualquer curso livre da loja. 

2 alunos matriculados = 1 copo + 1 caneta + 30% de desconto para qualquer curso livre da loja. 

3 alunos matriculados = 1 copo + caneta + 1 caderneta + 30% de desconto para qualquer curso 

livre da loja. 

4 ou mais alunos matriculados = 1 copo + 1 bloco com post it + 1 caneta + um curso de ANÁLISE 

E AVALIAÇÃO DE PROJETOS totalmente grátis da loja Uniftec Online. 

 

2.1.2 Indicação para alunos de cursos de graduação  

1 aluno matriculado = 1 copo + 30% de desconto para qualquer curso livre da loja. 

2 alunos matriculados = 1 copo + 1 caneta + 30% de desconto para qualquer curso livre da loja. 

3 alunos matriculados = 1 copo + caneta + 1 caderneta + 30% de desconto para qualquer curso 

livre da loja. 

4 ou mais alunos matriculados = 1 copo + 1 bloco com post it + 1 caneta + um curso de ANÁLISE 

E AVALIAÇÃO DE PROJETOS totalmente grátis da loja Uniftec Online. 



 

 

 

2.1.3 Indicação para alunos de cursos de pós-graduação 

1 aluno matriculado = 1 caderneta + 30% de desconto para qualquer curso livre da loja. 

2 alunos matriculados = 1 caderneta + 1 copo + 30% de desconto para qualquer curso livre da 

loja. 

3 alunos matriculados = 1 caderneta + 1 copo + 1 caneta + 30% de desconto para qualquer 

curso livre da loja. 

4 ou mais alunos matriculados = 1 bloco com post it + 1 copo + 1 caneta + um curso de GESTÃO 

DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO totalmente grátis da loja Uniftec Online. 

2.2. Os alunos indicados precisarão fazer a inscrição, matrícula dentro dos meses vigentes da 

campanha e fazer o pagamento do primeiro boleto ainda dentro do ciclo de captação 2021.1. 

2.3 O aluno indicado poderá participar de qualquer promoção vigente no Grupo Uniftec para 

fazer sua matrícula, desde que se enquadre nos regulamentos ofertados.  

2.4 Para participar o aluno precisa indicar os alunos preenchendo no link que será 

disponibilizado. 

2.5 Entre os dias 01 e 16 de abril de 2021 o Grupo Uniftec fará a mensuração das indicações; 

2.6 A partir do dia 19 de abril de 2021 os alunos que participarão da promoção receberão por e-

mail o retorno sobre os seus indicados. 

2.7 A partir do dia 19 de abril o aluno estará apto a retirar o seu prêmio na Instituição com a 

equipe de atendimento. 

2.8 Alunos que não retirarem o seu prêmio até o dia 31 de maio de 2021, perderam o direito de 

adquirir o mesmo.  

2.9 As bonificações acima descritas, serão entregues após a efetivação das matrículas indicadas. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS    

3.1. Os casos omissos e as situações não previstas nesse Regulamento serão analisados pela 

Diretoria da referida unidade que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a 

equidade na solução dos impasses.    

3.2. Candidatos a usufruírem desta promoção devem atender plenamente aos requisitos legais. 

3.3. Essa promoção possui prazo de vigência determinado, sendo reservado à IES o direito de 

qualquer alteração ou encerramento dela.    

 

Caxias do Sul, 07 de dezembro de 2020. 



 

 

 


