
 
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “DESCONTO AMIGO”  
PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ESFA 

 
1. DA PROMOÇÃO 
1.1 A promoção “Desconto Amigo” é um programa para captação de alunos para os Cursos 
de Pós Graduação da ESFA, via indicação, conforme normas estabelecidas no presente 
Regulamento. 
 
1.2 A promoção “Desconto Amigo” consiste na concessão de desconto nas mensalidades 
como premiação aos alunos (INDICADORES) que, após efetuarem sua inscrição em qualquer 
Curso de Pós Graduação da ESFA, indicarem novos alunos para se matricularem. 
 
1.3 A promoção é válida para o período de 01 de abril de 2016 a 01 de dezembro de 2016. 
 
2. DAS INDICAÇÕES E DA SUA VALIDAÇÃO 
2.1 Para participar do “Desconto Amigo”, o aluno INDICADOR precisará: 
a) acessar o site da ESFA no endereço www.esfa.edu.br, baixar e preencher o formulário de 
inscrição disponível, efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 
b) preencher o formulário próprio de inscrição para participação na promoção “Desconto 
Amigo” disponível em www.esfa.edu.br e enviá-lo para o e-mail posgrad@esfa.edu.br. 
 
2.2 A indicação é considerada válida quando a instituição confirmar ao INDICADOR, via e-
mail, a inscrição de todos os INDICADOS. 
 
2.3 Só serão aceitas as indicações realizadas e confirmadas através do e-mail 
posgrad@esfa.edu.br e/ou realizadas diretamente na Coordenação de Pós-Graduação ou 
Setor de Protocolo da ESFA, localizada na Rua Bernardino Monteiro, n° 700, Bairro Dois 
Pinheiros, Santa Teresa, Espírito Santo.  Não serão válidas para fins de descontos quaisquer 
indicações feitas por outros meios. 
 
2.4 As indicações poderão ser efetuadas e confirmadas somente durante o período de 
validade da promoção, disposto no item 1.3 deste Regulamento. 
 
2.5 No caso de mais de uma indicação para o mesmo candidato, será concedido o desconto 
para o aluno que primeiro tiver a indicação confirmada. 
 
2.6 A ESFA não se responsabiliza por indicações feitas a partir de dados ou informações 
incorretas, incompletas ou prestadas de forma indevida no site, bem como por erros 
técnicos no envio dos dados. 
 
3. DOS DESCONTOS E SUA CONCESSÃO 
3.1 O desconto a ser concedido ao aluno INDICADOR é de 50% (cinquenta por cento) para 5 
alunos indicados ou 100% (cem por cento) para 10 alunos indicados.  Considera-se válido o 
desconto quando os alunos indicados estiverem regularmente matriculados e com o 
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pagamento de sua mensalidade efetivado na data de vencimento estabelecida pela 
instituição. 
 
3.2 A concessão do desconto ao aluno INDICADOR será condicionada a abertura da turma. 
 
3.3 Esta promoção é válida apenas para as turmas iniciantes no ano de 2016, não podendo 
ser alcançada em outras turmas. 
 
3.4 Caso o aluno INDICADOR já seja beneficiário de descontos referentes a convênio com 
empresa, o desconto que o mesmo vier a obter em decorrência da participação na presente 
promoção será cumulativo com o desconto preexistente. 
 
3.5 No sistema de cumulatividade de desconto adotado nesta promoção, o desconto será 
sempre lançado sobre o saldo restante de uma mensalidade.  Dessa forma, os percentuais 
de dois descontos cumulativos não são somados e lançados juntos sobre o valor cheio da 
mensalidade.  Primeiro se lançará um desconto sobre o valor cheio da mensalidade para 
então se apurar o saldo restante.  Depois se lança o outro desconto sobre esse primeiro 
saldo, obtendo-se assim o valor final. 
 
3.6 O desconto na mensalidade é um benefício do aluno INDICADOR, sendo pessoal e 
intransferível, e que não pode ser trocado por qualquer outro benefício, prêmio, dinheiro ou 
qualquer outra forma de compensação financeira.  O desconto, ou parte dele, não pode ser 
concedido a terceiros, utilizado para abater dívidas de semestres anteriores aos de vigência 
da promoção, ou utilizado em períodos posteriores aos explicitados nos itens já 
mencionados anteriormente.  Caso não seja utilizado no período indicado, será perdido. 
 
3.7 Caso o aluno INDICADOR encerre ou interrompa seu curso por trancamento, 
cancelamento, abandono, ele perderá o direito ao(s) desconto(s).  O aluno também perderá 
o direito ao desconto se trancar ou cancelar a matrícula para o período do benefício. 
 
3.8 Caso o aluno INDICADO encerre e/ou interrompa seu curso por trancamento, 
cancelamento, abandono e/ou não efetue o pagamento de suas mensalidades na data de 
vencimento estabelecida pela instituição, o aluno INDICADOR não receberá o desconto. 
 
3.9 Os descontos a serem concedidos ao aluno INDICADOR poderão chegar ao percentual 
máximo de 100% (cem por cento) do valor da mensalidade durante todo o curso. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 A relação dos alunos beneficiados com o “Desconto amigo” estará disponível para 
consulta no site da ESFA (www.esfa.edu.br), ao final da última apuração no período de até 
05 (cinco) dias úteis após a confirmação de abertura da turma. 
 
4.2 Ao participar da promoção e efetuar indicações, a aluno se compromete a ceder, de 
forma gratuita, os direitos de utilização de sua imagem, as quais poderão ser utilizadas pela 
ESFA em veiculações na mídia ou em peças publicitárias.  
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4.3 Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pela 
Direção da ESFA, que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a equidade na 
solução dos impasses, não cabendo qualquer tipo de recurso ou contestação das decisões 
tomadas. 

 
Santa Teresa, 01 de abril de 2016. 

 
 

 
 

Clenilton Pereira 
Diretor Geral da ESFA 

 
 
 
 
 
 


