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Campanha 2021
“Amigo Vale Prêmio”
APRESENTAÇÃO
Entendemos que nada melhor para reforçar os laços de amizade que ajudar
um amigo a realizar sonhos, crescer na carreira profissional e na vida pessoal.
Pensando nisso, criamos a Campanha “Amigo Vale Prêmio”. Trata-se de uma
campanha promocional que tem como objetivo premiar toda a comunidade
amiga da Unicentral, incluindo pessoas da sociedade, alunos, colaboradores e
demais interessados quando da indicação e efetivação da matrícula por parte
do amigo indicado.
A Campanha “Amigo Vale Prêmio” é uma forma simbólica de premiar as
pessoas que acreditam na força da educação como principal pilar de
transformação social e querem ajudar na formação de profissionais de
sucesso, especialmente os amigos mais próximos.

1. COMO FUNCIONA

Qualquer pessoa da sociedade que indicar um amigo ou conhecido para
participar do Vestibular Agendado Unicentral e que, decorrido os trâmites legais
deste processo, culminar na efetivação de matrícula por parte do amigo
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indicado, terá direito ao recebimento de uma premiação em pecúnia no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais).

AMIGO INDICA AMIGO
REGULAMENTO

1. DISPOSIÇÃO GERAL
O “Amigo Vale Prêmio” é uma campanha promocional que tem como objetivo
reconhecer de forma simbólica os esforços dos amigos, colaboradores e
professores da Unicentral quando da indicação e efetivação de novos alunos
junto a faculdade. A Campanha se estenderá por todo ano de 2021, sendo
renovada periodicamente de acordo com os resultados obtidos.
A Unicentral se reserva ao direito de promover mudanças e alterar a
Campanha “Amigo Vale Prêmio” edição 2021 caso seja necessário, sem
prejuízo nenhum aos envolvidos.

2. PODEM PARTICIPAR DA CAMPANHA
Toda a comunidade de Campo Verde ou de cidades vizinhas, alunos,
professores, colaboradores e demais interessados.

3. CONDIÇÕES DA PREMIAÇÃO
3.1 – O amigo que naturalmente observar o desejo de outros amigos em
cursarem os cursos de graduação ofertados pela Unicentral, sejam presenciais
ou semi presenciais, podem, por liberalidade, indicar esta unidade de ensino
como oportunidade de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de carreira;
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3.2 - No ato da inscrição no Vestibular Agendado, a secretaria da Unicentral
anotará na ficha de inscrição quem foi o amigo indicante para a futura
premiação, caso seja efetivada matrícula;
3.3 – Por sua vez, o amigo indicado deve procurar a Unicentral, proceder a
inscrição no Vestibular Agendado, após aprovação e decorrido todos os
trâmites legais exigidos pelo MEC – Ministério da Educação, efetivar a sua
matrícula;
3.4 – Após a efetivação da matrícula por parte do amigo indicado, a Secretaria
da Unicentral deve entrar em contato com o amigo indicante para que este
possa receber seu prêmio;
3.5 – O prêmio por aluno indicado e matrícula efetivada corresponde ao valor
em pecúnia de R$ 50,00 (cinquenta reais).
3.6 – Não existem limites para indicações, quem participar pode indicar tantos
amigos quanto desejar;
3.7 – O valor do prêmio será pago diretamente na secretaria da Faculdade ou
por transferência bancária mediante assinatura de recibo simplificado emitido
pela Unicentral em nome do Amigo Indicante.
3.8 – Dados de indicados serão usados único e exclusivamente para os
trâmites legais de inscrição e matrícula junto a Unicentral, conforme
determinações legais do MEC – Ministério da Educação. Dados de indicantes
serão usados para contato e pagamento dos prêmios devidos, bem como
comunicação de outras campanhas promocionais, caso seja do interesse do
indicante.
3.9 – A Unicentral não se responsabiliza por indicações feitas a partir de dados
ou informações incorretas, incompletas ou prestadas de forma indevida, ou
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pela falta de entendimento deste regulamento, tanto por parte do amigo
indicante ou por parte do indicado.
3.10 – A Unicentral se reserva ao direito de cancelar, alterar ou rever
parâmetros desta campanha ou regulamento, se caso julgar necessário.
Reservado ao direito dos envolvidos e na obrigação da Unicentral de divulgar
em todos os seus canais de comunicação qualquer modificação neste
regulamento;
3.11 – Ao indicar amigos, o indicante concorda automaticamente com os
termos aqui dispostos e cede a título de divulgação em redes sociais, sua
imagem para veiculação nas redes sociais da Unicentral com o objetivo de
fortalecer e capilarizar ainda mais a Campanha “Amigo Vale Prêmio”.
3.12 - Possíveis dúvidas podem ser dirimidas junto à Secretaria da Unicentral
sito à Rua Marino Cattani, 477, Bairro Campo Real II, pelo telefone: (66)
3419.2870 ou pelo e-mail: unicentralcv@gmail.com.

Tânia Regina Ignotti Faiad
Diretora Geral Unicentral
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