
 

REGULAMENTO 
 

CampanhaAluno Nova Roma Indique Amigos 
 

1. A campanhaintituladaAluno Nova Roma Indique Amigos, destina-se aosalunos da 

Faculdade Nova Roma-FGV, que estejamdevidamentematriculadosnaGraduação, no período 

de 2019.2 erenovemsuamatrícula para 2020.1 bem como para os alunos ingressantes 

devidamente matriculados, que indiquem um amigo para ingressarem um dos cursos de 

Graduaçãoda Faculdade Nova Roma, e que o amigo indicadoefetuematrícula para o semestre 

de2020.1 

 

2. Osalunosquesãobolsistasintegraisnãopoderãoserbeneficiadospelaparticipação.Caso 

oalunojátenhaalgumoutrodesconto,odescontoserásomadoaojáexistente,casotenhaoptadopelo

pagamentoadiantado do curso, o mesmonãopoderáreceber o desconto que seriaconcedido. 

 

3. Estacampanhaterávalidade entre o período de 04 de Dezembro de 2019 a 20 de Março de 

2020podendoserprorrogadopordecisão da Superintendência, GerênciaComercial de 

Graduação eDiretoria. 

 

4. Para participar da campanha o aluno da Nova Romadeverá: 

 

a. Registrar no sitewww.faculdadenovaroma.com.br, no link específico, a 

indicaçãoantesdoamigo realizer amatrícula,inscrição,cadastropara vestibular 

oucontatocomercial, informandoobrigatoriamente o nomecompleto do amigo, seu e-

mail, telefone e o curso que omesmogostaria de ingressar. 

 

5. Os dados registradosficarãosobre o domínio da Faculdade Nova Roma, que entraráemcontato 

com a pessoaindicada, a seucritério, por e-mail outelefone. 

 

6. O 

alunopoderáindicarquantosamigosdesejar,desdequenãohajarepetiçãodoamigojáindicado,pore

leouporoutro.Havendorepetição,o ultimo cadastronãoseráconsiderado. 

 

7. Emhipótesealgumaserápermitidaaalteraçãoouexclusãodosdadoscadastradosnosite referente 

à indicação do amigo. Uma vezfeito o cadastroeleseráinalterado. 

 

8. O alunofará jus aobenefícioapósapuraçãodentreosseusindicados, contabilizandoaqueles que 

efetivaram a matrícula para estudarnaFaculdade Nova Roma no semestre2020.1 

 
9. O benefícionãoincidiránamatrícula. Apenassendoválido paramensalidades. 

 

10. Para cadaalunoindicado e matriculado, o aluno Nova Roma farájusaumamensalidade. 

 

11. O benefíciosóserávalidadoapós o alunoindicadoefetuar o pagamento da Matrícula2020.1 ou o 

pagamento da 1ª mensalidade2020.1noscasosem que houverisenção da matrícula para o 

alunoindicado. 

 

12. Emnenhumahipótesepoderá o aluno converter o benefícioemdinheiro, abatimento de taxas, 

pagamento de inscriçãoouqualqueroutramodalidade que nãosejamensalidade. 

 

13. As matrículasporindicaçãoserãocalculadasao final de cadaperíodo de matrícula e 

http://www.faculdadenovaroma.com.br/


 

osdescontosserãocomputadossempredaúltimamensalidadeavencerparaamaispróxima, 

porexemplo: 

 

a. Alunomatriculou 02 amigos. A campanhafechouemMarço. O aluno Nova Roma 

teráisenção das mensalidades de Maio e Junho. 

 

b. Alunomatriculou 05 amigos. A campanhafechouemMarço. O aluno Nova Roma 

teráisenção das mensalidades de Abril, Maio e Junho de 2020, Novembro e 

Dezembro(2020). 

 

14. Emhipótesealgumapoderá a recompense serpagaemespécieououtra forma de pagamento. 

Somenteserápordescontonamensalidade. 

 

15. A Faculdade Nova Roma se reserve aodireito de publicarosnomes dos alunos que 

fizeremjusarecompensa,atravésdositedaInstituiçãoemeiosdecomunicaçãointernosutilizados. 

 

16. Oscasosomissosoudeeventuaisdivergênciasouconflitosoriundosdocumprimentoou da 

aplicação dos itensdesteregulamento, poderá o interessado registrar requerimentosobre o 

assunto que seráavaliado e respondidopela SuperintendênciaAcadêmica,GerênciaFinanceira 

e/ouGerênciaComercial. 

 

17. Parafazerjusaobenefíciodacampanhaoalunodeveráestarregularmentematriculadoe 

adimplente com ainstituição. 

 

18. Osalunosbeneficiadosporqualquervalorquevierema tramcar oucancelarsuamatrícula a 

qualquer tempo, antes da efetivação dos créditosemsuamensalidade, 

perderãoautomaticamente o direitoaobenefício, nãopodendoreclamá-losfuturamente. 

 

19. AinscriçãonaCampanhaAluno Nova Roma Indique Amigosacarreta a aceitação integral 

desteregulamentopor parte doAluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 03 de Dezembro de 2019. 

Faculdade Nova Roma 


