
 

 

 
REGULAMENTO DO PROGRAMA INDIQUE UM AMIGO  

 CAMPANHA DE INVERNO 2021 
EXCLUSIVO PARA ALUNOS (AS) DA INSTITUIÇÃO 

 
 

1. Esse regulamento é promovido pela FATEC-PR, com sede na Rua Itacolomi, 450 Portão, 

Curitiba-PR. 

2. Por meio desse, a FATEC-PR lança uma campanha aos alunos que, ao indicarem um (a) 

amigo (a) para estudar na Instituição, sejam beneficiados (as) com um desconto de 10% 

sobre o valor líquido das mensalidades, durante um período de até 06 meses. 

3. O objetivo da campanha é de aumentar o grau de envolvimento dos (as) alunas (as) e com 

frequência regular no semestre. 

4. O (a) indicado (a) deverá no ato de sua matrícula citar o nome completo de quem o 

indicou, sendo essa informação. 

5. O desconto será concedido aos alunos que indicarem amigos (as) para estudar na FATEC-

PR nos seguintes cursos presenciais: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, Engenharia 

Química, Engenharia Agronômica, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Bacharelado em 

Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Jornalismo, Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, Psicologia, Nutrição, Direito, Licenciatura em Pedagogia, 

Enfermagem, Tecnologia em Redes de Computadores, Sistemas de Telecomunicações e 

Tecnologia em Eletrônica Industrial. 

6. O desconto será concedido a partir do mês seguinte de 2021 em que o (a) indicado (a) 

realizar a matrícula e efetuar o pagamento da 1ª mensalidade. 

7. O aluno que realizou a indicação de seus (suas) amigos (as) terá direito ao desconto, 

sendo o indicado precisa prestar o vestibular nas datas estabelecidas, efetuar a matrícula, 

pagar a 1ª mensalidade, fornecer a faculdade toda documentação exigida para matrícula.  

8. O desconto é individual e intransferível e será mantido por até 06 meses durante o ano de 

2021, desde que o indicado esteja regularmente matriculado e com as mensalidades em 

dia. 

9. A diretoria cancelará o benefício do desconto, caso o aluno não cumpra este regulamento. 

10. Em hipótese alguma será permitida contestação por parte do aluno quanto aos 

procedimentos aqui descritos; 

 

 



 

 

11. O Aluno poderá indicar quantos (as) amigos (as) quiser, apenas lembrando que o desconto 

sempre será no valor líquido (após o desconto da bolsa que o aluno possuir), e será 

cumulativo no valor líquido para cada indicação, a partir da 1ª indicação realizada. 

12. Qualquer outra situação não prevista neste regulamento, será dirimida pela direção geral 

da faculdade. 

13. Esse regulamento é válido entre 03/05/2021 a 18/09/2021, entrando em vigor a partir da 

sua publicação, revogando-se disposições ao contrário. 
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RODRIGO MEDEIROS RIBEIRO 
 Diretor Geral 


