CAMPANHA DE BOLSAS UNICATHEDRAL – MATRÍCULA DO BEM

1) DA CAMPANHA
1.1. O objeto da presente campanha é a oferta de Bolsas com desconto de até 75% + 1 curso de extensão aos novos
alunos que se matricularem entre os meses de Julho e Agosto, mediante doação de 2 kg de alimentos que deverão
ser entregues no ponto de coleta principal (Unicathedral – Central de Vendas) ou doação em dinheiro através de PIX,
com valor acima de R$ 5,00.

CONTEMPLAÇÃO

DESCONTOS

Somente novos alunos para os cursos de
graduação

Até 75%*(setenta e cinco por
cento) nas mensalidades.
1 curso de extensão gratuito

Aplicação
Doação de alimentos ou pix

* Condição não válida para alunos veteranos da instituição;
* Os descontos não são cumulativos. Se darão em todas as parcelas vigentes de pagamento da mensalidade;
* Os descontos serão aplicados sobre o valor da parcela da anuidade com desconto de pontualidade,
impreterivelmente até o dia 8 (oito) do mês, não havendo possibilidade de usufruto desse desconto após o dia 8
(oito).
* Percentual de desconto NÃO atinge os valores dos materiais didáticos necessários para os cursos escolhidos.
* O percentual de desconto será concedido de acordo com a tabela de preços vigente, especificamente sobre o
valor da bolsa incentivo oferecida pelo próprio Unicathedral, a qual possui percentuais diferentes, a depender do
curso no qual o candidato se matricular. O desconto máximo é de 75% (curso de Gestão Comercial).

2) DESCRITIVO DA CAMPANHA
2.1. A matrícula deverá ser feita pessoalmente, mediante doação de 2kg de alimento ou valor via PIX de no mínimo
R$ 5,00, só sendo validada para ganhar o desconto e o curso de extensão após esse processo.
2.2. O resultado será amplamente divulgado como forma de transparência da campanha (consulta para o aluno e
responsável).
2.3. Desconto de até 75% na mensalidade subsequente.
2.4. Gratuidade no curso de extensão mediante opções de cursos e vagas disponíveis no momento da matrícula.
2.5. Caso o candidato faça a matrícula diretamente pelo site do Unicathedral, a Central de Vendas entrará em
contato com o mesmo, de modo a informá-lo sobre a Campanha Matrícula do Bem, solicitando que faça a doação
de 2 kg de alimento, pessoalmente na Central de Vendas Unicathedral ou via pix no valor mínimo de R$ 5,00, para
que ele seja elegível à bolsa de até 75%, além de ganhar um curso de extensão e concorrer à bolsas do bem.

3) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Só será elegível para receber desconto nas suas mensalidades se atender aos seguintes requisitos:
3.1. Efetuar o pagamento das mensalidades em dia, até o dia 08 de cada mês, em todas as parcelas do curso.
3.2. Manter-se adimplente com o pagamento das mensalidades.
3.4. Alunos veteranos poderão participar da campanha solidária apenas realizando doações de alimentos ou via
pix a partir de R$ 5,00.
3.5. Para os alunos veteranos, não caberá nenhum desconto na mensalidade ou curso de extensão e também não
concorrerão à bolsas do bem.
3.6. Aos alunos veteranos serão cedidas como ‘premiação’, 5 horas validadas como AC (atividades
complementares), para uso no centro universitário.

4) OS PONTOS DE COLETA:
4.1. Serão 6 pontos de coleta ao todo, incluindo o Unicathedral (Central de Vendas). Cada um estará sinalizado como
local participante e receberá as doações somente de alimentos não perecíveis durante os meses de Julho e Agosto.
4.2. Os pontos de coleta são:
Ponto de coleta principal: Central de Vendas Unicathedral (Barra do Garças).
Pontos de coleta secundários: Supermercado Mendonça (loja Centro e Jardim das Mangueiras – Barra do Garças),
Nilo Supermercado (loja Barra shopping - Barra do Garças), Extra forte Supermercado (Aragarças), Super Pontal
Supermercado (Pontal do Araguaia).
4.3 – Somente doações feitas no ponto de coleta principal poderá ter direito a participar da matrícula com desconto
e curso de extensão gratuito, e sorteio de bolsas do Bem.

5) DO SORTEIO:
5.1. Ao final da campanha, na live de encerramento no dia 09/09, será realizado o sorteio de 03 (três) bolsas do
Bem. A live será transmitida ao vivo no Instagram e no canal do Youtube do Unicathedral
(https://www.youtube.com/c/UniCathedralCentroUniversit%C3%A1rio).

5.2. A “Bolsa do Bem” consiste em um desconto especial de 50% sobre o valor da bolsa incentivo, variável de
acordo com o curso em que o candidato se matricular.
5.3. Somente poderá participar do sorteio aqueles que fizeram as doações (de alimento ou via pix com valor
mínimo de R$ 5,00), realizaram a matrícula presencialmente no Unicathedral e efetuaram os pagamentos das
mensalidades subsequentes em dia.
5.4. Alunos veteranos não poderão participar do sorteio, independente de terem feito doações.

6) DA DIVULGAÇÃO:
6.1. O Centro Universitário UniCathedral, através da agência Saparada Publicidade criará e divulgará peças
produzidas, nos vários meios existentes (facebook, instagram, mailing, meios impressos, mídias, entre outros),

porém fica vedada a produção de peças diferentes que as produzidas pelo marketing definido pela instituição para
que não ocorram distorções na campanha.

