
PROMOÇÃO ESPECIAL DE NATAL DO “INDIQUE UM AMIGO” 
 
Na promoção especial de Natal do “Indique um Amigo”, você pode ganhar uma grana extra para                
usar no seu Natal ou Ano Novo. 
 
Como funciona: você indica a UNISUAM para um amigo. Se o seu amigo efetivar a matrícula em                 
um dos cursos de Graduação da UNISUAM, até o dia 20 de dezembro de 2018, você receberá R$                  
150 (cento e cinquenta reais) para usar como quiser!  
 
A participação no novo programa Especial de Natal do “Indique um Amigo” será realizada por               
meio da plataforma já existente do “Indique um Amigo”, que você pode acessar pelo App               
UNISUAM ou no Ambiente do Aluno.  
 
O crédito, referente aos amigos indicados que se matricularem dentro do período do Especial de               
Natal, será concedido por meio do cartão Presente Perfeito, da Empresa Ticket, com bandeira              
Mastercard. Os usuários do cartão têm a liberdade de escolha na utilização do seu crédito através                
da aquisição de produtos, serviços e/ou experiências das empresas que trabalham com a             
bandeira Mastercard. 
 
O aluno que indicou amigos que se matricularam no período informado poderá retirar o cartão               
com os créditos a que tem direito na Central de Relacionamento da sua Unidade, do dia 21 de                  
dezembro de 2018 até o dia 31 de janeiro de 2019, nos seguintes horários: 
 
Bonsucesso: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h 
Bangu: segunda a sexta-feira, das 12h às 20h  
Campo Grande: segunda a sexta-feira, das 12h às 20h  
Jacarepaguá: segunda a sexta-feira, das 12h às 20h  
 
Findo este prazo, os créditos nos cartões não retirados pelo aluno serão convertidos em créditos               
na UNISUAM e poderão ser utilizados somente para pagar mensalidade da Graduação, cursos             
“Pra Quem Faz” e/ou débitos da biblioteca - que é o benefício oferecido atualmente pelo programa                
regular “Indique um Amigo”. 
 
 
QUEM PARTICIPA 
 
Estão habilitados a participar da promoção somente os alunos matriculados na UNISUAM,            
independente de serem alunos pagantes ou bolsistas.  
 
Os alunos que trabalham e/ou estagiam na UNISUAM, ou que sejam filhos, cônjuges ou tenham               
ligação próxima a colaboradores da Instituição, não podem participar desta promoção. 
 
 
 



REGULAMENTO DO ESPECIAL DE  NATAL DO “INDIQUE UM AMIGO” 
 
1. DO PROGRAMA 
 
1.1 A Promoção Especial de Natal do “Indique um Amigo” se sobrepõe a qualquer campanha do                
“Indique um Amigo” durante todo o prazo de sua vigência, ou seja, até o dia 20 de dezembro de                   
2018. 
 
1.2 O Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM, por mera liberalidade, concederá, ao aluno              
indicador, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por cada 01 (uma) indicação que                
resultar em efetiva matrícula na Graduação para o semestre letivo 2019.1 do “Indicado”. Para              
serem válidas, as indicações necessitam ser formalizadas até o dia 20 de dezembro de 2018. 

 
1.2.1 O crédito referente aos amigos indicados, que se matricularem dentro do período do              
Especial de Natal, será concedido por meio do cartão Presente Perfeito, da Empresa Ticket, com               
bandeira Mastercard. Os usuários do cartão têm a liberdade de escolha na utilização do seu               
crédito através da aquisição de produtos, serviços e/ou experiências das empresas que trabalham             
com a bandeira Mastercard. 
 
2. DAS INDICAÇÕES 
 
2.1 A indicação deverá ser realizada por meio do “UNISUAM Aluno”, aplicativo institucional ou              
pelo Ambiente do Aluno, após a devida identificação do aluno indicador. Para acessar, basta              
baixar o Aplicativo “UNISUAM Aluno” na Apple Store. O login é o mesmo do seu Ambiente do                 
Aluno. O acesso ao Ambiente do Aluno também se dá por meio de login e senha e o programa                   
“Indique um Amigo” encontra-se no menu Indicações. 
 
2.2 Após a realização da indicação, o aluno indicador receberá um e-mail de confirmação da               
indicação realizada. Para que a indicação seja efetivada, é obrigatório o registro dos seguintes              
dados do amigo indicado: Nome completo, CPF, telefone(s) e e-mail(s). 
 
2.3 Em caso de múltiplas indicações para um mesmo candidato, ou seja, a indicação comum por                
02 (dois) ou mais alunos ativos e matriculados da UNISUAM, será considerada a primeira              
indicação efetivada, para efeitos de cômputo. 
 
2.4 Só serão aceitas como indicações os amigos indicados que não constem na base de dados                
da UNISUAM, sendo informado pelo Aplicativo no momento da indicação. 
 
2.5 As indicações devem ser registradas, obrigatoriamente, pelo menos 12 (doze) horas antes do              
amigo indicado realizar a sua inscrição para o Processo Seletivo ou pelo menos 12 (doze) horas                
antes da realização da matrícula para as demais formas de ingresso válidas (Transferência             
Externa, Segunda Graduação (Portador de Diploma de Ensino Superior) ou Exame Nacional do             
Ensino Médio – ENEM). 
 



 
3. DA CONSULTA 
 
3.1 A consulta aos amigos indicados, quem se matriculou e o saldo de créditos poderá ser                
realizada por meio do Ambiente do Aluno. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Todo e qualquer procedimento realizado entre o aluno indicador e a Instituição não configura,               
sob hipótese alguma, vínculo administrativo, empregatício e/ou institucional.  
 
4.2 O aluno indicador concorda com este Regulamento, obedecendo rigorosamente a todas as             
normas e regras aqui disponibilizadas, ciente de que qualquer descumprimento caracteriza a            
perda automática dos créditos concedidos. 
 
4.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pela              
Reitoria da UNISUAM, que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a equidade na                 
solução dos impasses. 
 
4.4. Em casos não contemplados, o Centro Universitário Augusto Motta poderá ajustar as regras              
do presente Regulamento a qualquer momento, não configurando prejuízo algum para os            
participantes. 


