
 

 

REGULAMENTO 

O programa “INDIQUE AOS AMIGOS” é uma iniciativa de inclusão educacional realizada pela 

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) por meio de indicação de candidatos ao processo 

seletivo 2018.1, assim como de alunos para a educação básica.  

A presente campanha será regulada unicamente por este instrumento, conforme os itens 

descritos abaixo: 

1. DO PRAZO 

1.1 A Campanha de Indicação “INDIQUE AOS AMIGOS” esta vigente até o dia 09 de fevereiro 

de 2018. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar todos os alunos matriculados na FADBA, funcionários da mesma, e, 

todos aqueles que estão vinculados aos escritórios e escolas da Igreja Adventista do 7º dia 

espalhados pelo Brasil. 

3. DO FUNCIONAMENTO DA CAMPANHA 

3.1. As indicações só serão válidas se forem feitas pelo site. O indicador deve preencher todos 

os dados (do indicador e dos indicados) na ficha que estará disponível 

em INDIQUEAMIGOS.ADVENTISTA.EDU.BR; 

3.2 A indicação só será válida se o indicado ainda não tiver realizado a matrícula; 

3.3 A indicação só será válida, se o indicado não possuir nenhum vínculo com a instituição (no 

caso de ex-alunos, e/ou, alunos atuais);  

3.4 O Call Center entrará em contato com o indicado para finalizar sua inscrição e/ou 

matrícula. 

3.5 As indicações poderão ser realizadas no prazo estabelecido no item 1 deste regulamento. 

4. DA BONIFICAÇÃO 

4.1 Para concorrer aos prêmios da Campanha “Indique aos Amigos”, o indicador deve 

preencher todos os dados solicitados na ficha (descrita no item 3. Além disto, os indicados 

deverão ser aprovados no processo e efetuar matrícula em um dos cursos pretendidos para o 

semestre vigente. 

4.2 Caso o indicador seja aluno da FADBA, o mesmo será automaticamente excluído da 

campanha caso tranque a matrícula ou não realize a rematrícula para o seu curso no 1º 

semestre 2018.1 

4.3 A bonificação está condicionada a: Cada pessoa indicada, que for aprovada no vestibular 

e/ou realizar matrícula no ensino básico, além de matriculada, deverá estar com as 

mensalidades em dia até o mês de março, para que o responsável pela indicação receba a 

bonificação no valor de:  

- Para aluno externo: R$ 150,00 

- Para o aluno interno: R$ 300,00 

4.4 Caso os indicado receba bolsa de estudos (PROUNI ou BOLSA FILANTROPICA) o indicador 

não receberá recompensa financeira.  

4.5 como faremos o pagamento?  

O pagamento será efetuado via conta bancária ou retirada no próprio caixa da FADBA. Esse 

pagamento será efetuado após os três primeiros meses referente ao semestre letivo 2018.1, 

http://indiqueamigos.adventista.edu.br/


 

 

ou seja, mês de abril.  

4.6 Essa promoção é válida apenas para indicações referentes ao 1º semestre de 2018. 

 

 

Gizelle Holanda   

Faculdade Adventista da Bahia  

 


