
PROGRAMA AMIGO INDICA  
 
 
Com o Programa de Captação de Novos alunos você ganhará o valor em espécie de R$100,00 

(cem reais) por aluno indicado e matriculado. Quanto mais você indicar, mais você poderá 

ganhar, pois o valor é cumulativo! Para tanto, basta que o candidato que você indicar para a 

graduação efetive a matrícula na Horus Faculdades de Pinhalzinho, e pague seu primeiro boleto 

da mensalidade. Todos os alunos da Horus Faculdades podem participar! 

É imprescindível a leitura completa do regulamento do programa. 

 

 

REGULAMENTO 

 

Este regulamento estabelece as condições e os critérios para a concessão de benefícios para 

os alunos de graduações que indicarem candidatos para o Vestibular/Processo Seletivo para a 

Horus Faculdades de Pinhalzinho/SC. 

 

DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 1º. O Programa consiste em premiar, com o valor de R$100,00 (cem reais), os alunos que, 

comprovadamente e através dos meios descritos neste Regulamento, trouxerem novos alunos 

para realizarem sua graduação na Horus Faculdades de Pinhalzinho/SC. 

 

Art. 2º. O benefício é destinado apenas para os alunos devidamente matriculados e frequentando 

o curso regularmente na Instituição Horus Faculdades de Pinhalzinho.  

 

Art. 3º. Para indicar um amigo, é necessário passar na secretaria acadêmica e retirar um 

documento de “Amigo Indica” e preencher, corretamente, o Formulário de Indicação, bem como, 

entregar na secretaria para que seja realizado a conversão desse candidato. 

 

Art. 4º. Apenas quem ainda não é aluno da Horus Faculdades pode ser indicado, ou seja, a 

indicação precisa ser feita ANTES de o indicado fazer a matrícula ou ter se inscrito e ainda não 

realizado o pagamento. 

 

Art. 5º. Somente serão válidas as indicações preenchidas no Formulário de Indicação “Amigo 

Indica”, retirado junto a Secretaria Acadêmica e entregue na Secretaria.  

 

Art. 6º. A cada amigo que efetivar a matrícula, o indicante ganhará o valor de R$100,00 (cem 

reais) em dinheiro. 

 



Art. 7º. O candidato indicado pelo aluno Horus deve ter sido aprovado no vestibular ou processo 

seletivo vigente e efetivado sua matrícula no semestre, ou ter vindo transferido de outra 

instituição de ensino superior. 

 

Art. 8º. No caso de mais de uma indicação para o mesmo amigo, será concedido o prêmio para 

o aluno que registrar primeiro a indicação pelo Formulário de Indicação “Amigo Indica”.  

 

Art. 9º. Entende-se como “efetivação da matrícula”: Entrega da documentação solicitada, 

assinatura do contrato e pagamento da primeira mensalidade da graduação. 

 

Art. 10º. A realização da matrícula, pelo candidato indicado, estará condicionada à 

disponibilidade de vagas, no curso de interesse, e à checagem e aprovação da documentação 

por ele apresentada, no processo de matrícula. 

 

Art. 11º. As indicações poderão ser efetuadas apenas durante o período de campanha vigente 

e, exclusivamente por meio do Formulário de Indicação “Amigo Indicada”, existente na Secretaria 

da Horus Faculdades. 

 

Art. 12º. Só serão consideradas válidas as indicações realizadas e confirmadas por meio do 

cartão “Amigo Indica”. Não serão válidas nem computadas para fins do benefício ao aluno 

quaisquer indicações feitas por outros canais ou de outras formas (tais como Secretaria, e-mail, 

requerimento etc.). 

 

Art. 13º. O benefício é do aluno, sendo pessoal e intransferível, e não pode ser trocado por 

qualquer outro benefício, prêmio ou qualquer outra forma de compensação financeira.  

 

Art. 14º - Após a publicação do resultado do processo seletivo, a Sociedade Educacional 

Pinhalzinho – Horus Faculdades divulgará a relação contendo a matrícula dos alunos que 

declararam indicação, bem como, a matrícula dos indicados. Este mecanismo será útil para que 

os alunos de casa possam contabilizar as suas indicações, além de balizar a distribuição dos 

benefícios.  

 

 

                  Pinhalzinho, 27 de maio de 2019. 


