
 

NORMATIVA DA CONCESSÃO DE VOUCHERS DA CAMPANHA INDIQUE UM AMIGO 

1. Das disposições Gerais 

1.1. A campanha “Indique um Amigo” tem o objetivo de estimular os acadêmicos da FIBRA 

a indicar outros estudantes para ingressar na instituição. 

1.2. A cada indicação de aluno que efetuar a matrícula, o acadêmico da FIBRA receberá um 

voucher no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

1.3. Serão considerados acadêmicos FIBRA (aptos a receber o voucher): 

a) Acadêmicos devidamente matriculados na instituição. 

b) Acadêmicos com mensalidades atrasadas e que tenham a intenção de voltar a estudar 

na FIBRA no semestre letivo 2021/2 (neste caso, o voucher deverá ser usado para 

abater e/ou pagar totalmente a dívida). 

c) Acadêmicos que tenham trancado ou não renovaram a matrícula em semestres 

anteriores e que tenham a intenção de voltar a estudar na Fibra no semestre letivo 

2021/2. 

d) Acadêmicos que transferiram para outra instituição e que tenham a intenção de voltar 

a estudar na Fibra no semestre letivo 2021/2. 

1.4. Serão considerados ingressantes (indicações aptas a equivaler ao voucher): 

a) Acadêmicos ingressos no processo seletivo 2021/2 (via prova online/agendada ou 

ENEM). 

b) Acadêmicos transferidos de outra instituição para a FIBRA no semestre letivo 2021/2. 

c) Acadêmicos portadores de diploma ingressos na FIBRA no semestre letivo 2021/2. 

 

2. Das normas para recebimento do voucher 

2.1. O voucher será entregue somente após a devida efetivação da matrícula (pagamento 

do boleto da matrícula) do acadêmico ingressante (calouro ou transferido). 

2.2. O voucher será entregue exclusivamente ao acadêmico ingressante (calouro ou 

transferido). 

2.3. O acadêmico ingressante receberá um voucher nominal ao aluno FIBRA que o indicou. 

Ressaltando que a responsabilidade de entrega do voucher será única e exclusiva do 

aluno ingressante. 



 

2.4. A indicação deverá ser realizada no ato da matrícula do acadêmico ingressante, não 

sendo aceito, em hipótese alguma, indicações após a matrícula (comparecimento à 

secretaria da instituição para entrega da documentação). 

2.5. O aluno FIBRA receberá 1 voucher no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

para cada aluno Ingressante (calouro ou transferido) indicado que faça o pagamento 

da matrícula na instituição. 

 

3. Das condições de utilização do voucher   

3.1. O voucher poderá ser utilizado exclusivamente para abatimento/pagamento de 

mensalidades vencidas ou a vencer. 

3.2. O prazo de validade para utilização como abatimento nas mensalidades dos vouchers 

é até 30 de novembro de 2021.  

3.3. O acadêmico FIBRA poderá acumular mais de um voucher e realizar o abatimento/ 

pagamento de mensalidades vencidas ou a vencer de acordo com o valor total dos 

vouchers. 

3.4. O voucher não poderá ser utilizado para pagamento/abatimento na 

matrícula/rematrícula. 

3.5. Caso o aluno ingressante desista da matrícula ou não seja formada turma para o curso 

selecionado, o voucher entregue perderá o seu valor e não poderá ser utilizado para 

pagamento da mensalidade ou abatimento de mensalidades vencidas. 

3.6. Não haverá em hipótese alguma troca do voucher por dinheiro ou qualquer outro item 

de valor monetário. Sendo que o voucher deverá ser utilizado exclusivamente para o 

pagamento de mensalidades (conforme itens anteriores). 

3.7. Os vouchers são numerados e nomeados de acordo com a indicação realizada no ato 

da quitação da matrícula, não podendo, em hipótese alguma, ser transferido para 

terceiros. 

 
Anápolis, 25 de maio de 2021. 
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