Dúvidas - Amigo que vale.
O que é?
É um Programa de Desconto do Grupo Madre Tereza, que visa possibilitar
o ingresso de novos alunos na instituição, através de indicações de amigos,
para gerar descontos para cada amigo matriculado.
Quem pode participar?
Alunos já matriculados em qualquer modalidade do Grupo Madre Tereza.
Como funciona?
A cada aluno angariado/matriculado e cadastrado no AMIGO QUE VALE, é
gerado descontos em percentuais por categoria, em favor do aluno
indicador, podendo chegar até 100% de desconto na mensalidade
subsequente ao término da campanha*.

Edital de oferta de desconto na promoção “Amigo que vale”, para
alunos devidamente matriculados no Grupo Madre Tereza.
I – DO OBJETO
1 - A promoção consiste na indicação de amigos para obtenção de
desconto.
2 - Destinado para aos alunos devidamente matriculados em
qualquer dos seguimentos educacionais do Grupo Madre Tereza
(Municípios de Santana e Macapá) no período de 2018.1
2.1 - Segmentos: Ensino Fundamental; Ensino Médio; Ensino Técnico;
Graduação.
Parágrafo único: Campanha promocional NÃO VÁLIDA para alunos FIES.
II - Cada indicação culminará em um percentual específico de
desconto em uma mensalidade (subsequente ao término da campanha ou
até o aluno conseguir o percentual desejado), conforme a tabela abaixo:
ALUNO INDICADOR
AMIGOS
1 Aluno
2
3
=>5
= > 10
MATRICULADOS
Alunos alunos alunos alunos
DESCONTOS (%)
5
12
15
50
Isento
Parágrafo único: Os descontos só são validados mediante o pagamento da
primeira parcela dos alunos indicados.
III - COMO VALIDAR A PROMOÇÃO:
1 - Para validar a indicação o aluno deverá requerer junto ao
departamento COMERCIAL ou na Central do Aluno os cartões de indicação.
Este é o documento que deverá ser preenchido corretamente e assinado
pelo aluno, em seguida entregue ao amigo, e este deverá comparecer a
Setor de matrícula (central do aluno) e apresentá-lo no ato da matrícula.
Parágrafo único: Indicações sem este Cartão de Desconto não serão
validados.

IV - VALIDADE DA PROMOÇÃO
1 - de 10 de janeiro a 28 de Fevereiro de 2018, até às 21 horas.
V - Das disposições Gerais
1 - As dúvidas e casos omissos serão dirimidos pelo Depto. Comercial.

