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REGULAMENTO CAMPANHA MAIS AMIGO VESTIBULAR 2019/2 

  

     O CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICATHEDRAL DE BARRA DO GARÇAS, 

mantenedora da FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO 

ARAGUAIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.818.726.0001-24, 

localizada na Avenida Antônio Francisco Côrtes, 2501 - Cidade Universitária – BARRA DO 

GARÇAS, MT, representada por seu Diretor Estratégico Fernando Figueiredo, torna público o 

Regulamento da Campanha MAIS AMIGO 2019/2.  

  

1- Objetivo  

Estimular e difundir a importância do ingresso de todos que tenham concluído o Ensino 

Médio, no Ensino Superior, oferecendo aos candidatos indicados pelos acadêmicos, 

professores e funcionários técnico-administrativos da Faculdade Cathedral a oportunidade de 

ingressarem na comunidade acadêmica, em uma Instituição que investe em qualidade de 

ensino e satisfação dos seus alunos.  

2 - Da vigência  

A campanha ficará em vigor até o dia 02/09/2019.  

3 - Da Campanha  

a) A campanha consiste na indicação, por acadêmicos e/ou colaboradores da Faculdade 

Cathedral, de novos alunos, que participem do processo seletivo 2019/2 (ou eliminarem 

o Vestibular pela nota do ENEM ou diploma de ensino superior) e, posteriormente, se 

matriculem.  

b) A campanha terá início no dia 15/05/2019.  

c) A campanha é válida para a indicação de ingressantes, calouros, transferentes e 

reingressantes.  

d) Para participar da Campanha, o INDICADOR deverá comparecer à CAU e retirar as 

fichas de interesse no Vestibular 2019/2 (específicas para a Campanha Mais Amigo).   

e) Após o correto preenchimento da ficha de interesse, bem como a devida assinatura do 

aluno INDICADO, a ficha deverá ser entregue à CAU, ocasião em que o INDICADOR 

receberá um protocolo de indicação.  

f) Serão consideradas inválidas, indicações realizadas em períodos anteriores ou posteriores 

ao que preceitua o presente regulamento.  

g) Caso haja duplicidade de indicações, apenas a primeira indicação será válida (primeira 

ficha entregue à CAU).  

h) O preenchimento do cadastro não garante que a indicação seja válida. Para tanto, é 

necessário cumprir todos os requisitos estabelecidos no Regulamento.  
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i) A IES não se responsabiliza por indicações feitas a partir de dados ou informações 

incorretas, incompletas ou prestadas de forma indevida  

  

4 – Da Remuneração 

  

a) Para os participantes da Campanha Mais Amigo, a INSCRIÇÃO para o Vestibular não 

terá custo.  

b) Em decorrência de o INDICADO efetuar o pagamento da matrícula, o INDICADOR 

será remunerado em R$100,00 (cem reais), no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após 

a efetivação do pagamento. A remuneração será entregue na Tesouraria da Instituição, 

que, ficará incumbida de comunicar os premiados por telefone.  

c) A remuneração será paga, unicamente ao INDICADOR (após a apresentação da via de 

protocolo), em espécie, e será necessária a apresentação de 1 (um) documento oficial de 

identificação com foto.  

d) Ao aluno que realizar ao menos 3 indicações, e estes efetivarem a matrícula, além da 

bonificação de R$100,00 em dinheiro, por indicação, o INDICADOR ganhará um 

desconto de 50%, na sua 2ª mensalidade (setembro) do semestre 2019/2. Caso o aluno 

esteja no último semestre do seu curso, ou seja, beneficiado (independente do programa 

de incentivo), com desconto total, a bonificação será em dinheiro.  

5 – Da Participação  

A participação implica na aceitação das condições estipuladas no presente Regulamento. 

Os funcionários da Central de Atendimento UniCathedral (CAU), temporários e/ou 

efetivos, não poderão participar da Campanha Mais Amigo.  

6 - Casos omissos  

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão formada pela Diretoria do Centro 

Universitário UniCathedral, Diretoria Administrativo-Financeira e Diretoria Estratégica.  

7 - Do Foro  

É eleito o Foro de Barra do Garças - MT para dirimir qualquer controvérsia oriunda do 

presente Regulamento.  

Barra do Garças, 10 de maio de 2019.  

  

           
Fernando Figueiredo 

Diretor Estratégico do UniCathedral 


