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REGULAMENTO DO PROGRAMA: “INDIQUE UM AMIGO”  
VESTIBULAR SENAC 2017/2 

 
DADOS DA ENTIDADE:  
Razão Social: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 
Endereço: SEUP 703/903 Conjunto "A" S/N Parte A. Brasília- DF  
Inscrição: CNPJ 03.296.968/0008 -71 

 

1- DO OJETIVO DO PROGRAMA: 

1.1 O Programa Indique um Amigo tem como objetivo ampliar A CAMPANHA DE VESTIBULAR 

DA Faculdade de Tecnologia do Senac – D, incentivando o aluno da Instituição a participar do 

processo de forma colaborativa.  

 
2 - COMO PARTICIPAR: 

2.1 - Todo e qualquer aluno da Faculdade Senac-DF que estiver efetivamente matriculado na 

instituição nos cursos de Graduação pode indicar amigos para participar do Programa Indique um 

Amigo;  

2.2 - O aluno iniciante deve informar, no ato da matrícula, o nome do aluno que o indicou para 

recebimento do desconto. A ausência deste procedimento invalida a concessão de desconto;  

2.3 - O amigo só pode ser indicado por apenas um aluno da Faculdade Senac-DF 

2.4 - Caso dois alunos indiquem o mesmo amigo, recebe desconto o primeiro indicado no ato da 

matrícula;  

2.5 - Esta promoção é exclusiva aos alunos ingressantes pelo processo seletivo do 2º/2017;  

2.6 - Os alunos ingressantes poderão indicar outro amigo para o vestibular agendado 

subsequente. 

2.7 - Não podem participar da promoção  os servidores do SENAC-DF. 
 

 

3 – PERÍODO DA PROMOÇÃO: 

3.1 – Válido até o último vestibular para ingresso no 2º semestre de 2017. 
 

4- DESCRIÇÃO E NATUREZA DOS PRÊMIOS:  

4.1 - 5% por amigo indicado, sendo uma mensalidade o máximo de desconto a ser concedido; 

4.2 - O desconto é cumulativo com ele próprio, quanto mais amigos indicados que se 

matricularem, mais desconto o veterano ganha; 

4.3 – O aluno iniciante deverá informar os dados do aluno-amigo que o indicou no ato da 

matrícula; 
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4.2 - O desconto estará condicionado ao pagamento realizado até a data de vencimento; 

4.3 - O desconto para o aluno veterano é lançado no mês seguinte à matrícula do aluno iniciante. 

 

 
5-DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

5.1 - Os participantes autorizam, desde já, por prazo indeterminado, o uso de seus nomes e 

imagens para campanhas publicitárias da Faculdade Senac-DF do Programa Indique um Amigo;  

5.2 - Caso o aluno que indicou rescinda o contrato com a Faculdade Senac-DF, perderá o direito 

ao desconto.  

5.3 - O aluno com 100% de bolsa, não receberá desconto na matrícula.  

5.4 - O aluno que indica um amigo  e possui bolsa superior a 50% não terá direito à premiação;  

5.5 - Em nenhuma hipótese o desconto incidirá sobre a matrícula;  

5.6 - O desconto da promoção “Indique um amigo” não é cumulativo com nenhum outro desconto. 

 


