
EU INDICO DOM

1. OBJETIVO
1.1 O objetivo desta campanha é conceder benefícios ao aluno que já faz parte e àquele que irá fazer

parte do nosso Instituto. Nosso aluno (INDICADOR) que indicar novos candidatos (INDICADOS)
que efetivarem sua matrícula, irá desfrutar de benefícios na mensalidade de seu curso, assim como
os indicados desfrutarão de benefícios na matrícula e/ou mensalidade do curso escolhido.

2 VIGÊNCIA
2.1 As condições presentes neste regulamento são válidas para o 1º SEMESTRE de 2022. Com início

no dia 06/04/2022 até o dia 18/07/2022.

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 O participante da campanha EU INDICO DOM, INDICADO ou INDICADOR, só irá desfrutar dos

benefícios concedidos conforme regulamento, caso atenda os seguintes requisitos:
3.2 É estritamente necessário que o INDICADOR seja aluno de um de nossos cursos de nível técnico.

Além de estar regularmente matriculado, ativo e adimplente.
3.3 O INDICADO terá que estar efetivamente registrado no site do Instituto com todos os campos

obrigatórios preenchidos.
3.4 Para o INDICADO é necessário que, depois de registrado e contatado pelo setor comercial, esteja

presente no Instituto na data agendada com um de nossos representantes para efetivação de sua
matrícula.

3.5 Para que o aluno INDICADOR receba os descontos na mensalidade do seu curso conforme o
regulamento, é necessário que, ao final do mês o INDICADO esteja efetivamente matriculado.

3.6 O INDICADO pelo aluno INDICADOR não pode estar matriculado no Instituto de Ensino Dom
Bosco em outras modalidades de curso, tais como: CURSO TÉCNICO, LIVRES,
ESPECIALIZAÇÕES e QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS. Sendo assim, beneficiando
exclusivamente os INDICADOS que não estão regularmente matriculados.

4 REGULAMENTO
4.1 Esta campanha concede descontos ao INDICADO exclusivamente aos cursos técnicos e livres.
4.2 Esta campanha não é cumulativa, sendo assim, o aluno INDICADO deve fazer parte

exclusivamente da campanha EU INDICO DOM, logo, ele não poderá entrar em outras campanhas
vigentes, tais como: BLACK FRIDAY, CAMPANHA DA VIRADA, ANIVERSÁRIO DOM BOSCO,
entre outros...

4.3 O número de INDICADOS é cumulativo, caso ultrapasse 4(quatro) indicações no mês, os demais
serão contabilizados nos meses seguintes.

5 DOS BENEFÍCIOS DO INDICADOR
5.1 O aluno que indicar 1 pessoa - Receberá 5% de desconto na mensalidade do mês subsequente
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5.2 O aluno que indicar 2 pessoas - Receberá 10% de desconto na mensalidade do mês subsequente
5.3 O aluno que indicar 3 pessoas - Receberá 15% de desconto na mensalidade do mês subsequente
5.4 O aluno que indicar 4 pessoas - Receberá isenção da mensalidade do mês subsequente

6 DOS BENEFÍCIOS DO INDICADO
6.1 50% de desconto no valor da matrícula de curso técnico
6.2 50% de desconto no valor integral da mensalidade referente ao período matutino de curso técnico
6.3 10% de desconto no valor integral de curso livre

Instituto Dom Bosco Saúde
Rua Santos Dumont, 231, Centro - Caraguatatuba - SP

Telefone: (12) 3886-5613
Portaria de autorização: 34/2009 de 02/09/2009 publicado no DDE 03/09/2009

Entidade Mantenedora: Vanessa Parleta ME - CNPJ 10.475.459/0001-03


