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REGULAMENTO   

CAMPANHA INDIQUE AMIGOS 2022.1 

   

1. A presente campanha tem como público alvo os alunos veteranos e ingressantes, 

matriculados nos cursos de graduação da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA durante o 

período letivo correspondente ao primeiro semestre do ano de 2022 (2022.1), que realizem a 

indicação de novos alunos (ingressantes) para os cursos de graduação superior ministrados pela 

instituição no campus da sua sede.   

   

2. A validade da campanha compreende o período de 01 de novembro de 2021 a 30 de março 

de 2022, podendo ser prorrogada ou antecipada a critério exclusivo da Gerência Comercial de 

Graduação e da Direção da instituição.    

   

3. A vigência desta campanha tem início a partir da data de publicação deste Regulamento no 

website institucional, vigendo a princípio até o término do período de matrícula para ingresso na 

instituição em 2022.1.   

   

4. Para fazer jus ao benefício desta campanha, obrigatoriamente, deve o aluno indicador 

apresentar a condição de matriculado nos cursos de graduação da Faculdade ESUDA no decorrer 

de 2022.1.   

   

5. Além de ter se matriculado em 2022.1, aluno indicador não deverá manter débito de qualquer 

natureza com a instituição, não podendo, inclusive, possuir parcela de acordo em boleto bancário 

a vencer, mesmo estando adimplente.    

   

6. O benefício só terá validade após o aluno indicado efetuar o pagamento da Matrícula 2022.1 

na integralidade sem desconto ou, para quem é bolsista, no valor com o percentual da bolsa, ou, 

ainda, uma mensalidade no valor integral sem descontos, ou, para quem é bolsista, no valor com o 

percentual da bolsa.   

   

7. O aluno indicador terá direito ao benefício após a apuração dos alunos ingressantes por ele 

indicados, os quais serão contabilizados após a efetivação da matrícula dos mesmos nos cursos 

de graduação da Faculdade ESUDA no semestre 2022.1.    
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8. O benefício será válido unicamente para as mensalidades (2ª a 6ª parcelas da 

semestralidade), não incidindo sobre a matrícula (1ª parcela da semestralidade).   

   

9. O benefício não será convertido em desconto ou abatimento de taxas e multas, pagamento 

de inscrição em curso, simpósio, atividade complementar, etc., sendo vedada qualquer outra 

modalidade de recebimento.   

   

10. As matrículas por indicação serão calculadas ao final de cada período de matrícula, sendo o 

benefício computado sempre da última mensalidade a vencer para a mais próxima, conforme 

exemplificado a seguir:   

   

10.1. Caso o aluno indique para matrícula 01 (um) amigo (aluno ingressante), será 

beneficiado com a isenção de uma das suas mensalidades, está com prazo de 

vencimento mínimo de 30 (trinta) dias contados do efetivo pagamento da 

matrícula ou da mensalidade pelo aluno indicado, na forma do previsto no item 

6 deste Regulamento, sempre do mesmo semestre, não sendo acumulativa 

para o semestre seguinte;   

  

10.2. Caso o aluno indique para matrícula 02 (dois) amigo (alunos ingressantes), será 

beneficiado com a isenção de duas das suas mensalidades, estas com prazos 

de vencimentos mínimos de 30 (trinta) dias contados do efetivo pagamento da 

matrícula ou da mensalidade pelo aluno indicado, na forma do previsto no item 

6 deste Regulamento, sempre do mesmo semestre, não sendo acumulativas 

para o semestre seguinte.   

  

11. Não haverá limite do quantitativo de indicações por aluno indicador, contudo, não poderá 

haver a indicação de um mesmo aluno por mais de um indicador, cabendo o benefício, em caso de 

repetição de aluno indicado, ao indicador que efetivou a primeira indicação no website da instituição.   

   

12. Caso o aluno indicador venha a trancar ou cancelar a matrícula da instituição antes do 

pagamento pelo aluno indicado da matrícula/mensalidade que gerará o benefício, ambos perderão 
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automaticamente o direito ao benefício, nada podendo reclamar posteriormente acerca do seu não 

recebimento.   

   

13. A fim de participar da Campanha “Indique amigos em 2022.1”, o aluno indicador deverá 

seguir procedimento abaixo detalhado:   

   

13.1. Acessar o ícone denominado “Indique amigos em 2022.1” localizado no site  

“www.esuda.edu.br”;   

   

13.2. Preencher o formulário de inscrição, informando nome completo, CPF, e-mail e 

telefone tanto do aluno indicador quanto do aluno indicado.   

   

14. Após a realização da inscrição, os dados serão inalterados, não sendo permitida a 

modificação ou exclusão das informações cadastradas no website da instituição.   

   

15. As informações prestadas na inscrição serão do domínio da Faculdade ESUDA, que entrará 

em contato com o aluno indicado, a seu critério, por e-mail ou telefone.   

   

16. Os participantes têm ciência de que a Faculdade ESUDA poderá publicar listagem dos 

nomes dos alunos que receberam o benefício, por intermédio do seu website e/ou pelas redes 

sociais.   

   

17. Os casos omissos, divergentes e/ou conflituosos decorrentes da execução ou do emprego 

destas normas regulamentares serão resolvidos pela Direção.   

   

18. A inscrição na Campanha “Indique amigos em 2022.1” resulta na aceitação integral deste 

regulamento.   

   

   

Recife, 01 de Novembro de 2021.   

Faculdade de Ciências Humanas ESUDA   

   

   


