
 
 

 

Campanha MEMBER GET MEMBER exclusivo para as inscrições nos Cursos 
Vocacionais – VOCS 2018 

 

Regulamento 
 

I – DA CAMPANHA 
 
Art. 1º. A Campanha MEMBER GET MEMBER, destina-se tão-somente aos ALUNOS REGULARMENTE 
MATRICULADOS nos cursos de graduação e de pós-graduação da Faculdade de São Vicente - FSV, que façam a 
inscrição em qualquer curso vocacional oferecido pela Faculdade de São Vicente – FSV, em conjunto com um Amigo, 
desde que esse amigo indicado não seja aluno da UNIBR.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Esta campanha tem validade de 01 de junho de 2018 até a data de 15 de julho de 2018, 
podendo este período ser ampliado, a critério da direção geral da instituição. Caso isso venha a ocorrer, 
constará no portal e nas dependências da Faculdade de São Vicente a informação prévia sobre a intenção de 
prorrogar a Campanha. 

 
Art. 2º. Funcionários da Faculdade de São Vicente, administrativos e docentes, matriculados ou não nos cursos de 
graduação e de pós-graduação da instituição, não podem participar desta Campanha.  
 

II – DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO  
 
Art. 3º. Para participar da Campanha MEMBER GET MEMBER, o Amigo Indicado deverá realizar a matrícula junto com 
o aluno UNIBR, obrigatoriamente, no mesmo momento, no setor de atendimento para receberem o desconto. 
 

§ 1º. O aluno da UNIBR e o amigo indicado receberão 10% de desconto cada, no ato da inscrição. O valor da 
inscrição, com desconto, ficará no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).  
 
§ 2º. O desconto não é acumulativo, válido apenas para UMA indicação. 
 
§ 3º. Alunos prováveis concluintes 2018/1 dos cursos de graduação da Faculdade de São Vicente poderão 
participar desta Campanha.   
 

III – DO CADASTRO DE AMIGOS 
 
Art. 4º. As informações cadastrais referentes aos Amigos indicados ficarão sob o domínio da Faculdade de São Vicente, 
a qual fará contato com a pessoa indicada, seja por e-mail ou telefone, confirmando a veracidade das informações 
recebidas. 
 

IV – DA DIVULGAÇÃO 
 
Art. 5º.  Os alunos e os Amigos Indicados comprometem-se a participar das campanhas publicitárias veiculadas pela 
Faculdade de São Vicente, declaram ter ciência deste Regulamento e se submetem às implicações do mesmo, inclusive 
autorizando o uso de imagem no portal institucional e nas Mídias Sociais, inclusive da Faculdade de São Vicente, nome 
na internet, fotos, cartazes entre outros, para divulgação da conquista do(s) prêmio(s), sem nenhum ônus para a 
Faculdade de São Vicente. 
 
Art. 6º.  Nos casos omissos a este Regulamento poderá o interessado entrar com requerimento para análise e despacho 
da direção geral da Faculdade de São Vicente. 
 
Art. 7º.  Fica eleito o foro da Comarca de São Vicente, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida referente ao 
presente Regulamento. 
 
 
São Vicente/SP, 01 de junho de 2018. 
 
 
Marcos Toledo da Silva Junior 
Diretor Geral 
Faculdade de São Vicente 

 
  


