
 

REGULAMENTO – INDIQUE AMÉRICO 2020 
 

DA PROMOÇÃO E DAS INDICAÇÕES 
  

Nosso colégio tem como prioridade a formação plena do aluno por meio de uma educação de 
qualidade. Sempre mantendo custos acessíveis e mensalidades justas. Criamos mais uma novidade que vai 
ajudá-lo(a) a reduzir seus gastos com educação: a campanha INDIQUE AMÉRICO. Com ela você pode 
conseguir ISENÇÃO TOTAL (100%) da MENSALIDADE para o próximo ano. 

 
O Colégio Américo de Oliveira concederá desconto em sua campanha INDIQUE AMÉRICO, a ser 

realizada de 06 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, podendo ser postergado ou não à critério 
da Direção. 

 
  As indicações poderão ser efetuadas conforme descrito no período acima pelo site 
www.colegioamericodeoliveira.com.br. 
 
 Os descontos serão distribuídos conforme descrição deste regulamento, segundo critério abaixo: 
 

• INDICADOR 
Para cada indicado que se matricular e começar a estudar, você ganha 5% (cinco por cento) de 
desconto na MENSALIDADE. Quanto mais amigos forem indicados, mais descontos podem ser 
acumulados. Então, com 20 ou mais amigos indicados estudando, a MENSALIDADE acaba saindo 
inteiramente de graça! 
 

• INDICADOS 
Seus amigos ganham desconto (se matriculam com VALOR PROMOCIONAL) nas mensalidades, 
durante o ano letivo em vigor. 

 
DOS BENEFÍCIOS E DAS REGRAS PARA SUA CONCESSÃO 

 
DOS INDICADORES 

 
O(A) aluno(a) será beneficiado com desconto, pela primeira indicação que se converter 

efetivamente em matrícula acadêmica.  
 
A cada nova indicação que se converter em matrícula acadêmica, o aluno acumulará desconto 

(percentual) de 5% (cinco por cento). O desconto (percentual) pelas indicações não poderá exceder 100% 
(cem por cento). 
 

No caso do número de indicações convertidas em matrícula acadêmica somarem mais que 100% 
(cem por cento), o percentual excedente não poderá ser utilizado no próximo ano. 
 

O desconto adquirido nesta promoção poderá ser cumulado com quaisquer outros 
descontos/benefícios que o aluno possua. 
 
 

http://www.colegioamericodeoliveira.com.br/


 

O aluno ativo matriculado não receberá o benefício, caso o aluno indicado interrompa sua 
matrícula antes do período de apuração dos beneficiados. 

 
O aluno ativo matriculado somente receberá o benefício, se na época da apuração, o indicado 

estiver matriculado academicamente.  
 

A apuração dos beneficiados se dará em fevereiro de 2020, quando será realizado o lançamento do 
desconto, que incidirá sobre as mensalidades a partir de março de 2020. 
 

O desconto será válido somente para o ano letivo de 2020 e mediante a efetivação da matrícula 
acadêmica.  

 
O aluno beneficiado perderá o direito ao desconto nos seguintes casos: (i) Se desrespeitar os 

termos do Regimento do Colégio Américo de Oliveira; (ii) Se apresentar documentos ou informações falsas, 
ou se fizer uso de outros meios ilícitos; (iii) Se trancar ou cancelar a matrícula para o ano do benefício. 
 

DOS INDICADOS 
 
O aluno receberá o desconto no ato da matrícula financeira. 
 
O desconto será válido para o todo o ano letivo mediante a efetivação da matrícula acadêmica. 

Benefício não cumulativo com outros descontos. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os descontos são individuais, intransferíveis e não podem ser convertidos em dinheiro sob hipótese 
alguma.  
 

Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos pela Direção do 
Colégio, que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a equidade na solução dos impasses. 

 
O indicador perde o desconto do seu respectivo indicado caso o mesmo saia do colégio durante o 

ano letivo. 
 
Mas atenção! Promoção válida por tempo limitado ou enquanto durarem as vagas. Matrículas 

deverão ser efetuadas até o período da promoção. A promoção poderá ser postergada à critério da 
Direção do colégio. 

 
Aproveite essa oportunidade! Una o útil ao agradável, traga para o nosso convívio pessoas de seu 

relacionamento e, ainda, reduza suas despesas! 


