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Indique Alunos / Pós-graduação 

O programa “Indique alunos – Pós-graduação” é uma iniciativa do 

Núcleo de Pós-graduação realizado pela Faculdade Adventista da Bahia 

(FADBA) por meio da indicação de alunos aos nossos cursos.    

A presente campanha será regulada conforme os itens descritos abaixo: 

1. Da participação 

1.1.  Poderão participar todos os alunos interessados em realizar nossos 

cursos de pós-graduação. 

2. Do funcionamento da campanha 

2.1.  O elo do conhecimento / indicador deve preencher todos os dados 

(do elo/indicador e do indicado) na ficha que está disponível em 

www.adventista.edu.br/pos;  

2.2.  A indicação só será válida se o indicado ainda não tiver realizado a 

matrícula; 

2.3.  A indicação só será válida se o indicado não possuir nenhum 

vínculo com a instituição/FADBA (no caso de ex-alunos, e / ou, ou 

aluno da FADBA);  

2.4.  O Núcleo de Pós-graduação entrará em contato para finalizar sua 

inscrição e /ou matrícula. 

3. Do desconto 

3.1.  Para receber os descontos da campanha “Indique alunos” no curso 

de pós-graduação escolhido, o elo/indicador deverá indicar alunos 

e preencher todos os dados solicitados na ficha (descrita no item 

2);  

3.2.  O elo/indicador será automaticamente excluído da campanha 

“Indique alunos” caso tranque a matrícula ou desista do curso 

letivo;   

3.3.  O elo/indicador perderá automaticamente o desconto da 

campanha “Indique alunos” se o indicado não realizar a matricula 

ou desistir do curso letivo.   

3.4.  Os descontos estão condicionados a:  

Os alunos indicados devem realizar a matrícula e estar com as 

mensalidades em dias para que o responsável pela indicação 

receba o desconto. 

http://www.adventista.edu.br/pos


      3.5 Os descontos são distribuídos conforme a quantidade de alunos 

indicados para estudar no mesmo programa de pós-graduação e 

funcionam da seguinte forma: 

QUANTIDADE DE ALUNOS % DE DESCONTO 
10 alunos 100% desconto 
09 alunos 90% desconto 
08 alunos 80% desconto 
07 alunos 70% desconto 
06 alunos 60% desconto 
05 alunos 50% desconto 
04 alunos 40% desconto 
03 alunos 30% desconto 
02 alunos 10% desconto 

 

 

 

 


