
 

REGULAMENTO 
 

Campanha Aluno Nova Roma Indique Amigos 
 

1. A campanha intitulada Aluno Nova Roma Indique Amigos, destina-se aos alunos da            
Faculdade Nova Roma-FGV, que estejam devidamente matriculados na Graduação, no          
período de 2020.1 e renovem sua matrícula para 2020.2 bem como para os alunos              
ingressantes devidamente matriculados, que indiquem um amigo para ingressarem um dos           
cursos de Graduação da Faculdade Nova Roma, e que o amigo indicado efetue matrícula              
para o semestre de 2020.2 

 
2. Osalunosquesãobolsistasintegraisnãopoderãoserbeneficiadospelaparticipação.Caso 

oalunojátenhaalgumoutrodesconto,odescontoserásomadoaojáexistente,casotenhaoptadopelo
pagamentoadiantado do curso, o mesmo não poderá receber o desconto que seria            
concedido. 

 
3. Esta campanha terá validade entre o período de 15 de junho de 2020 a 30 de agosto de                  

2020 podendo ser prorrogado por decisão da Gerência Comercial de Graduação e Diretoria. 
 

4. Para participar da campanha o aluno da Nova Roma deverá: 
 

a. Registrar no site www.faculdadenovaroma.com.br, no link específico, a indicação         
antes do amigo realizar a matrícula, inscrição, cadastro para vestibular ou           
contato comercial, informando obrigatoriamente o nome completo do amigo, seu          
e-mail, telefone e o curso que o mesmo gostaria de ingressar. 

 
5. Os dados registrados ficarão sobre o domínio da Faculdade Nova Roma, que entrará em              

contato com a pessoa indicada, a seu critério, por e-mail ou telefone. 
 

6. O aluno poderá indicar quantos amigos desejar, desde que não haja repetição do amigo já               
indicado, por ele ou por outro. Havendo repetição, o último cadastro não será considerado. 

 
7. Em hipótese alguma será permitida a alteração ou exclusão dos dados cadastrados no site              

referente à indicação do amigo. Uma vez feito o cadastro ele será inalterado. 
 

8. O aluno fará jus ao benefício após apuração dentre os seus indicados, contabilizando             
aqueles que efetivaram a matrícula para estudar na Faculdade Nova Roma no semestre             
2020.2 

 
9. O benefício não incidirá na matrícula. Apenas sendo válido para mensalidades. 

 
10. Para cada aluno indicado e matriculado, o aluno Nova Roma fará jus a uma mensalidade. 

 
11. O benefício só será validado após o aluno indicado efetuar o pagamento da Matrícula 2020.2               

ou o pagamento da 1ª mensalidade 2020.2 nos casos em que houver isenção da matrícula               
para o aluno indicado. 

 
12. Em nenhuma hipótese poderá o aluno converter o benefício em dinheiro, abatimento de             

taxas, pagamento de inscrição ou qualquer outra modalidade que não seja mensalidade. 

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


 

 
13. As matrículas por indicação serão calculadas ao final de cada período de matrícula e os               

descontos serão computados sempre da última mensalidade a vencer para a mais próxima,             
por exemplo: 

 
a. Aluno matriculou 02 amigos. A campanha fechou em Agosto. O aluno Nova Roma             

terá isenção das mensalidades de Novembro e Dezembro. 
 

b. Aluno matriculou 05 amigos. A campanha fechou em Agosto. O aluno Nova Roma             
terá isenção das mensalidades de Setembro, outubro, novembro e dezembro de           
2020, e Fevereiro (2021). 

 
14. Em hipótese alguma poderá a recompensa ser paga em espécie ou outra forma de              

pagamento. Somente será por desconto na mensalidade. 
 

15. A Faculdade Nova Roma se reserva ao direito de publicar os nomes dos alunos que fizerem                
jus a recompensa, através do site da Instituição e meios de comunicação internos utilizados. 

 
16. Os casos omissos ou de eventuais divergências ou conflitos oriundos do cumprimento ou da              

aplicação dos itens deste regulamento, poderá o interessado registrar requerimento sobre o            
assunto que será avaliado e respondido pela Superintendência Acadêmica, Gerência          
Financeira e/ou Gerência Comercial. 

 
17. Para fazer jus ao benefício da campanha o aluno deverá estar regularmente matriculado e              

adimplente com a instituição. 
 

18. Os alunos beneficiados por qualquer valor que vierem a trancar ou cancelar sua matrícula a               
qualquer tempo, antes da efetivação dos créditos em sua mensalidade, perderão           
automaticamente o direito ao benefício, não podendo reclamá-los futuramente. 

 
19. A inscrição na Campanha Aluno Nova Roma Indique Amigos acarreta a aceitação integral             

deste regulamento por parte do Aluno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 15 de Junho de 2020. 
Faculdade Nova Roma 


