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REGULAMENTO CAMPANHA INDIQUE UM AMIGO 

 

A UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA - UBEC, Associação Civil, de direito privado, 

sem fins econômicos, de caráter educacional, assistencial, cultural e filantrópico, inscrita no CNPJ nº 

00.331.801/0001-30, com sede na QS 01, Rua 210, Lote 40, Salas 1105/1106, Torre “A”, Taguatinga Shop- 

ping, Brasília/DF e Escritório Administrativo localizado no SMPW, Quadra 05, Conjunto 13, Lote 08 - 

Brasília/DF, por intermédio de sua Unidade de Missão de Ensino Superior, FACULDADE CATÓLICA 

IMACULADA CONCEIÇÃO DO RECIFE - FICR, também denominada como Instituição de Ensino Superior 

- IES, sediada à Avenida Caxangá, Nº3841, Iputinga, Recife - PE, CEP 50670-902, inscrita no CNPJ: 

00.331.801/0015-35, torna público o Regulamento da Campanha Indique um Amigo.  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente regulamento tem como finalidade estabelecer os procedimentos que regularão a Campanha 

Indique um Amigo, que irá contemplar com um vale compras de R$ 100,00, a partir do dia 12 de fevereiro 

de 2021, para cada estudante calouro e veterano da FICR que indicar um candidato para se matricular e 

efetuar o pagamento da matrícula no semestre letivo 2021.1 na FICR.  

1.2. Podem participar da campanha estudantes calouros e veteranos devidamente matriculados para o 

semestre letivo 2021.1 na FICR. 

1.3. O vale compras da campanha Indique um Amigo é implementado por mera liberalidade da FICR, por 

esse motivo, não gera direito adquirido ou expectativa de direito aos candidatos participantes, podendo ser 

cancelado a qualquer momento pela FICR, unilateralmente, sem prejuízo da continuidade dos mútuos já 

concedidos, desde que observadas as regras deste regulamento. 

1.4. O vale compras no valor de R$ 100,00 será concedido de acordo com os critérios institucionais e a 

disponibilidade financeira e orçamentária pevista para esta campanha.  

1.5. Para concorrer, o participante acessar a Landing Page da Campanha Indique um Amigo da FICR, em 

seguida preencher seus dados (nome, e-mail e RA) como INDICADOR. Os dados (nome, telefone, e-mail e 

curso de interesse ) do candidato indicado para estudar na FICR devem ser preenchidos no campo 

INDICADO.  

1.6. É condição para que o estudante INDICADOR seja contemplado com a premiação, que o candidato 

efetue matrícula no semestre letivo 2021.1 na FICR ou realize o pagamento da P2, em casos de isenção da 
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P1.  

1.7. O candidato indicado precisa cumprir as normas do edital de processo seletivo 2021.1 da FICR.  

1.8. O resultado final dos contemplados com as premiações será divulgado após o encerramento do período 

de matrículas do processo seletivo 2021.1.  

1.9. É vedado aos funcionários do grupo UBEC e aos seus dependentes legais [cônjuges, companheiros, 

filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos], a participação na presente campanha, independentemente da 

unidade onde estejam lotados e do efetivo exercício de suas atribuições. 

1.10. Este benefício não é válido para indicações de candidatos que ingressarem em datas anteriores ao 

lançamento da campanha, em 12 de fevereiro de 2021.  

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. A participação dos estudantes na campanha Indique um Amigo, implica na aceitação das normas 

estabelecidas neste regulamento. 

2.2. É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a situação da inscrição e certificar-se de que 

realizou todos os procedimentos necessários à sua efetivação. 

2.3. Os casos omissos serão resolvidos individualmente pela FICR. 
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