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Edital 001/2020 Indique Amigos 

 

Estabelece regras para a campanha 

"Indique Amigos” como política 

de relacionamento com os calouros 

e veteranos ingressantes no 

Unitpac, dos cursos de graduação 

descritos nesta portaria do 

UNITPAC — Centro 

Universitário Tocantinense 

Presidente António Carlos, 

mantida pelo ITPAC – Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos S/A.  

 

A REITORIA DO UNITPAC –CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE 

PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS.  Mantida pelo ITPAC -Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio S/A, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 

Art. 1º- Instituir a campanha "Indique Amigos" para ganhar desconto de até 100% nas 

mensalidades no semestre de 2020/02. A campanha abrange os acadêmicos dos cursos 

UNITPAC, com exceção do curso de Medicina. Cada aluno indicado, que efetivar sua 

matrícula, concede 10% de desconto para o veterano que está indicando. 

Art. 2º- Podem participar da campanha "Indique Amigos" acadêmicos veteranos, que 

tenha cursado pelo menos um semestre na Instituição, com exceção do curso de 

Medicina. 

Parágrafo único. O disposto no caput se aplica aos acadêmicos que atendam aos 

seguintes requisitos: 

1- Estar regularmente matriculado no UNITPAC no semestre em que indicou amigo 

ou amigos, de acordo com as regras da campanha; 

1.1- Indicar pelo menos 01 (um) candidato que efetive a matrícula via vestibular, 

transferência externa ou portador de diploma, dentro do prazo estipulado para a 

campanha. 

1.2- A efetivação da indicação dar-se-á mediante o preenchimento de ficha de indicação 

online disponibilizada no site www.unitpac.com.br. Após cada período de 

processos seletivos, a base de indicados no site será apagada, com as indicações 

http://www.unitpac.com.br/
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perdendo suas validades, e um novo ciclo de indicações para o próximo semestre 

será iniciado, enquanto a campanha permanecer online. 

1.3- Os cadastros de indicações online serão conferidos no ato de matrícula, junto ao 

estudante que indicou amigos, conferindo o seu desconto de acordo com suas 

indicações para o semestre letivo. 

a) Na hipótese de duas indicações para o mesmo candidato, será válida a primeira 

indicação confirmada pelo candidato indicado no momento da matrícula. 

 

Art. 3º - O acadêmico que possui desconto por meio de convênio deverá optar pelo 

desconto do convênio ou o desconto da campanha "Indique Amigos". Optando pela 

campanha "Indique Amigos" poderá fazer até 10 (dez) indicações cumulando no 

máximo 100% de desconto. Perdendo nesse caso, o desconto que tinha obtido através 

do convênio. 

 

Art. 4º - O acadêmico ganhará o desconto de 10% (dez por cento) a cada nova indicação 

que será deduzida na próxima mensalidade do semestre ligado ao período de suas 

indicações a partir do mês em que o aluno indicado realizar matrícula (ex: matriculou 

no mês de fevereiro o desconto é lançado para a parcela de março), podendo acumular 

no máximo 10 indicações. 

§1º-O aluno terá direito ao desconto desde que esteja adimplente e que o pagamento da 

mensalidade seja realizado até a data de vencimento; 

§2º-O desconto somente será válido para as indicações que efetivarem as matrículas até 

o final do prazo do processo seletivo em que a indicações foram realizadas. 

§3º-O desconto somente terá validade após o período de matrícula do indicado e do 

veterano, sendo estendido até a 6ª mensalidade do semestre letivo, não sendo retroativo 

ao período de efetivação dessas matrículas. 

§4º-O desconto é personalíssimo e intransferível; 

§6º-O desconto será cancelado na hipótese do aluno indicador não renovar sua matrícula 

para o semestre seguinte. 

Art. 6º - Exclui-se da participação da campanha "Indique Amigos"  

§1º-O acadêmico que possuir contrato com o FIES e/ou qualquer outro tipo de 

financiamento. 
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§2º-O acadêmico bolsista do PROUNI e/ou qualquer tipo de bolsa/programa. 

§3º-Curso e acadêmicos de Medicina; 

Art.7º - Os casos omissos serão tratados pela Reitoria da IES. 

Art.8º-Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 

Araguaína - TO, 09 de março de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristóteles Pires de Mesquita Junior 
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro 
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