
 

 

EDITAL  01/2017 – DG 

 
O Professor Aparecido Domingos 
Errerias Lopes, Diretor Geral, da 
Faculdade Maringá, no uso de suas 
atribuições,  

 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

 
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “MEU AMIGO NÃO TEM PREÇO 

2017” 
 
1  DA PROMOÇÃO 

 
1.1  Esta promoção é oferecida pela Faculdade Maringá e destinada aos acadêmicos 

regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela Instituição e aos egressos do 
Centro de Ensino Superior do Paraná (CESPAR), como também aos seus servidores.  

 
2  DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1    A participação na promoção ocorrerá até o dia 30/3/2017, sendo que estarão aptos a 

participar desta promoção, todos os acadêmicos da Faculdade Maringá regularmente 

matriculados em seus respectivos cursos, assim como os egressos da Instituição e 
sevirdores. 

 

2.2    Qualquer acadêmico já matriculado ou egresso poderá indicar um amigo, para prestar o 
Vestibular agendado de  2017, até o prazo final da promoção. Esta indicação pode 
ser feita por material impresso ou pelo site da Faculdade Maringá, com impressão do 
voucher. 

 

2.3   Não haverá limite de amigos indicados por academico, egresso  ou servidor. 
 

 
3  DA PREMIAÇÃO 

 
3.1    O acadêmico receberá um reembolso no valor de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro no 

dia 28 de abril de 2017 ou na mensalidade de ABRIL/2017, por  amigo indicado, desde 
que esse amigo indicado esteja, devidamente matriculado e adimplente com suas 
obrigações financeiras e acadêmicas. 

 

3.2    Para comprovar a veracidade da indicação, o amigo indicado, no ato da matrícula 
apresentará o voucher ou mencionará por qual academic, egress ou servidor está sendo 
indicado, para ingressar nesta Instituição de ensino superior. 

 
4  DASCONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
4.1    Em caso de inscrições inválidas, incorretas ou fraudulentas, a participação do 

acadêmico, egresso ou servidor  será anulada. 
 

4.2  Indicações realizadas, com data posterior a 30/3/2017, serão automaticamente 
descartadas da promoção. 

 

4.3     Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela comissão de acompanhamento da 
promoção. 

 

4.4    A comissão de acompanhamento desta promoção está constituída por: Elza Korneiczuk 
Meller, Pedro Alexandre Rossi e Célio Raniero. 

 

 
Maringá, 02 de janeiro de 2017. 

 
 
    APARECIDO D. ERRERIAS LOPES  
         Diretor Geral   


