
 

 

  
    

  
  

REGULAMENTO DO PROGRAMA “INDIQUE E GANHE”  
  

   

CONSIDERANDO as diferentes estratégias e ações adotadas pela FUPAC OU 

FUNJOBE para divulgação dos cursos ofertados;  

  

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o envolvimento e a participação dos 

alunos e futuros alunos da FUPAC OU FUNJOBE, que têm papel na consolidação da 

imagem da Instituição junto à comunidade;   

  

CONIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes específicas, para os programas 

institucionais;  

  

Resolve:  

  

Artigo 1º. Estabelecer o programa “INDIQUE E GANHE” para os processos Seletivos 

2018/02 do Vestibular Tradicional ou Agendado e Enem, como também processo de 

Transferência, visando fortalecer o relacionamento com os alunos vinculados à FUPAC 

OU FUNJOBE.  

  

Artigo 2º. O Programa “Indique e Ganhe” tem caráter exclusivamente cultural, de 

incentivo aos alunos e futuros alunos para fortalecimento da imagem da Instituição.  

  

Artigo 3º. Podem participar do Programa “Indique e Ganhe” os alunos e candidatos ao 

vestibular de 2018/02 que atendam aos seguintes requisitos:  

  

I. Para o aluno:  

a) Estar regularmente matriculado na FUPAC VISCONDE DO RIO BRANCO, 

FUNJOBE CATAGUASES ou FUPAC LEOPOLDINA.   

b) Indicar pelo menos 01 (um) candidato(a) para os Processos Seletivos de 

2018/02.  

c) Indicar pelo menos 01 (um) aluno ingressante em 2018/02 por transferência.  

  



 

 

  
    

  
  

II – Para o candidato ao vestibular 2018/02:  

a) Estar devidamente inscrito para o Vestibular 2018/02 FUPAC VISCONDE 

DO RIO BRANCO, FUNJOBE CATAGUASES ou FUPAC 

LEOPOLDINA.  

b) Indicar pelo menos 01 (um) candidato(a) para os Processos Seletivos de 

2018/02.  

c) Indicar pelo menos 01 (um) aluno ingressante em 2018/02 por transferência.  

  

Art. 4º. O candidato inscrito no Vestibular 2018/02 só fará jus ao bônus se vier a ser 

aprovado no referido processo seletivo e, consequentemente, matricular-se para o 2º 

semestre letivo de 2018.  

  

Art. 5º. Entende-se por aluno regularmente matriculado aquele que realizou o processo 

de matrícula ou de renovação de matrícula, desde que:  

a) Não haja débitos de mensalidades relativas aos períodos anteriores;  

b) Matrícula/rematrícula deferida;  

  

Artigo 6º. O beneficiário do bônus (aluno ou candidato ao vestibular 2018/02) somente 

será aceito como participante do programa “Indique e Ganhe”, quando tiver seu nome 

completo e número de inscrição no CPF identificados no ato da inscrição do interessado 

na secretaria da faculdade.  

  

Artigo 7º. Para que os participantes, aluno e candidato ao vestibular 2018/02, tenham 

direito aos recebimentos dos benefícios previstos no presente Regulamento, o(s) 

ingressantes(s) indicado(s) pelo(s) mesmo(s) deve(m) efetivar sua matrícula no curso 

para o qual tenha(m) sido classificado(s) nos Processos Seletivos 2018/02 ou por 

Processo de Transferência.   

  

§ 1º. Não são computadas as matrículas canceladas, trancadas e/ou de candidatos 

desistentes em que o valor da primeira parcela do curso no semestre tenha sido 

devolvido pela FUPAC VISCONDE DO RIO BRANCO, FUNJOBE CATAGUASES 

ou FUPAC LEOPOLDINA, total ou parcialmente.  

  



 

 

  
    

  
  

§ 2º. Não são consideradas as matrículas de candidatos indicados em curso(s) que não 

venham(m) a ser ofertado(s) em virtude de não formação de turma.  

  

Artigo 8º. Os candidatos indicados pelos alunos participantes não estão isentos da taxa 

de inscrição para os Processos Seletivos de 2018/02 nem da primeira parcela da 

semestralidade (matrícula ou sua renovação).  

  

Artigo 9º. Os benefícios a serem concedidos aos participantes, atendidas às condições 

estabelecidas no presente Regulamento, devem ser apuradas no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, após o prazo final do encerramento das matrículas relativas ao 2º semestre 

letivo de 2018.  

  

Artigo 10. O benefício previsto para o programa “Indique e Ganhe” consiste em um 

bônus no valor de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) para cada ingressante indicado e 

efetivamente matriculado.  

§ 1º. Não há limite máximo de bônus a serem concedidos a cada aluno participante.  

  

§ 2º. O aluno contemplado que deixar de renovar sua matrícula nos prazos estabelecidos 

pela faculdade, deixa de ter direito a eventual crédito remanescente.   

  

Artigo 11. A participação neste programa implica em concordância com as regras e 

condições previstas neste regulamento.  

  

Artigo 12. Os participantes concordam expressamente, pelo simples ato de indicação de 

ingressantes, que a FUPAC VISCONDE DO RIO BRANCO, FUNJOBE 

CATAGUASES ou FUPAC LEOPOLDINA não é responsável por qualquer dano ou 

prejuízo porventura oriundo da aceitação do(s) benefício(s) e de sua participação no 

programa “Indique e Ganhe”.  

  

Artigo 13. São automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou 

burlar as regras estabelecidas neste Regulamento, bem como aqueles que fizerem 

indicações cruzadas.  

  



 

 

  
    

  
  

Artigo 14. Para o repasse do bônus mensal a que tem direito o beneficiário, a forma de 

pagamento levará em conta o valor da mensalidade observado o seguinte:  

I. O benefício em valor inferior ao da mensalidade será concedido em uma única 

vez.  

II. Havendo valor superior, o pagamento deverá ocorrer na(s) mensalidade(s) 

subsequentes ao primeiro vencimento.  

Parágrafo Primeiro: O aluno que for contemplado com o benefício e tiver no último 

período do curso com crédito superior ao total da sua semestralidade, receberá o 

excedente por meio de pagamento em cheque nominal ou depósito em sua conta 

bancária.  

  

Parágrafo Segundo: O aluno que for contemplado com o benefício e, independente do 

motivo, não der seguimento a seu curso não fará jus ao benefício que ainda não tiver 

sido lhe adimplido.  

  

Artigo 15. Os casos omissos serão deliberados pela Direção Geral da Instituição de  

Ensino, mantida pela FUPAC ou FUNJOBE, que estão identificadas como participantes 

deste programa.   

  

Artigo 16. No caso do não lançamento do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, o aluno 

terá 30 (trinta) dias corridos para reivindicá-lo, sob pena de perdê-lo.  

  

Artigo 17. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.  

   

Barbacena, 13 de maio de 2018.  

  

  

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Diretor Geral 

FUPAC VRB & 

FUNJOBE CATAGUASES 

Gleides Gonçalves Góis Serra 

Diretor Geral 

FUPAC LEOPOLDINA 

  

  


