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REGULAMENTO CAMPANHA DE INDICAÇÃO COLÉGIO POLYUNI 

“ALUNOS FUNDADORES POLYUNI 2021”  

 

1. DA CAMPANHA:    

 

1.1 Esta campanha tem por objetivo oferecer descontos e prêmios aos “Alunos Fundadores do 

Colégio PolyUni” que indicarem outros alunos para estudar no colégio, no ano de 2021.  

 

1.2 Unidade Participante: Caxias do Sul – RS.    

 

1.3 Validade da Campanha: 23 de novembro de 2021 a 25 de fevereiro de 2022.  

 

 

2. DO FUNCIONAMENTO:   

 

2.1. O Aluno que indicar conforme processo definido, outros alunos para realizarem a 

matrícula no Colégio PolyUni, e que a matrícula se confirme (a partir do efetivo pagamento da 

primeira mensalidade) durante o período de vigência da campanha ganharão os seguintes 

descontos/prêmios:  

 

a) para uma (01) indicação válida:  

• Desconto de 5% (cinco por cento) nas mensalidades a partir de Jan/2023, até o 

final do curso + Prêmio Moletom ou Mochila Polyuni.  

 

b) para duas (02) indicações válidas:  

• Desconto de 10% (dez por cento) nas mensalidades a partir de Jan/2023, até o 

final do curso + Prêmio Echo Dot (3ª geração).  

 

c) para três (03) a quatro (04) indicações válidas:  

• Desconto de 15% (quinze por cento) nas mensalidades a partir de Jan/2023, 

até o final do curso + Prêmio Impressora 3D (modelo Ender 3 v2 ou similar).  

 

d) para cinco (05) ou mais indicações válidas:  

• Desconto de 20% (vinte por cento) nas mensalidades a partir de Jan/2023, até 

o final do curso + Prêmio Notebook Dell core i3, 15,6” ou similar.  
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2.2 DETALHAMENTO: 
 

a) Descontos válidos somente para planos de pagamento integral, portanto, sem 

nenhum outro benefício ou desconto (funcionário, segundo filho, bolsistas de 

todos os níveis, etc...).  

 

b) Alunos com “Bolsas Sociais” ou qualquer outra modalidade de bolsas, que 

indicarem outros alunos com a condição de “pagante integral”, recebem o prêmio 

de acordo com o número de indicações, citadas no item 2.1. 

 

c) Entre os dias 07 e 11 de março de 2022 o Colégio PolyUni fará a mensuração das 

indicações. 

 

d) Até 14 de março de 2022 os alunos que participaram da campanha receberão por 

e-mail o retorno sobre os seus indicados.  

 
e) Os alunos premiados receberão seus prêmios, em momento agendado com a 

Direção do Colégio PolyUni, a partir de 04 de abril de 2022 e autorizam e 

consentem, desde já, a título gratuito e por prazo indeterminado, o uso de imagem 

e voz em todo e qualquer material, entre fotos, vídeos, áudios, documentos e 

outros meios de comunicação online e offline, com a finalidade de ser utilizada em 

campanhas e outras atividades promocionais e institucionais do Colégio PolyUni – 

Instituo TecBrasil de Educação e Tecnologia. 

 

 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:    

 

3.1. Os casos omissos e as situações não previstas nesse Regulamento serão analisados pela 

Direção do referido colégio que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a 

equidade na solução dos impasses.    

 

3.2. Candidatos que participarem desta campanha deverão atender plenamente aos requisitos 

legais, de acordo com o regulamento. 
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3.3. Esta campanha tem prazo de vigência determinado, sendo reservado à Direção do colégio 

o direito de qualquer alteração ou encerramento da mesma.    

 

Caxias do Sul - RS, 24 de novembro de 2021. 

 

Profª. Alexandra Cemin 
Diretora Colégio PolyUni 


