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EDITAL DIRGER 02/2021 

  

 

 

 

 

A Diretoria Geral, no    uso   das 

atribuições que lhe conferem o 

Regimento   Interno      da FAEX, 

baixa o seguinte  

 

 

A SOCIEDADE UNIFICADA DE EDUCAÇÃO DE EXTREMA, com sede na Estrada Municipal Pedro 

Rosa da Silva, 303 -  Morro Grande - Extrema, MG, torna público o Edital da Campanha “Indique 

e Ganhe”, para todos os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema – 

FAEX.  

1 – DO PERÍODO 

A Campanha será realizada do dia 13 de março de 2021 a 09 de abril de 2021. 

2 – QUEM PODE PARTICIPAR 

Todos os alunos dos cursos de graduação, tecnólogos e curso técnico de enfermagem da FAEX, 

onde deverão estar cientes e em concordância com o regulamento da campanha. 

3 – FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

No momento da matrícula, o Estudante deve informar o nome e o R.A do aluno que o indicou, 

que deve ser obrigatoriamente, aluno de graduação ou técnico em enfermagem da FAEX 

devidamente matriculado no período de 2021/1. 

A INSTITUIÇÃO não se responsabiliza de maneira alguma, se o candidato omitir ou alterar por 

qualquer motivo o nome do indicante. 

4 – DOS CURSOS PARTICIPANTES E FORMAS DE INGRESSO DOS ALUNOS 

4.1. A realização da matrícula estará condicionada à disponibilidade de vagas no curso de 

interesse, à sua aprovação no processo de ingresso e a checagem e aprovação da documentação 

por ele apresentada no processo da matrícula. 

 

___________________________________ 

“ABRE CAMPANHA “INDIQUE E GANHE” 

2021/1” 

________________________________ 
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5 – BENEFÍCIO 

5.1 - O CANDIDATO INDICADO receberá como benefício 50% de desconto no boleto da matrícula 

e a prorrogação da mensalidade de fevereiro e março para o final do curso, sem juros e multa, 

onde serão datadas para o dia 09 dos meses consecutivos à sua formação. 

 

5.2 - O ALUNO QUE INDICOU O AMIGO, ganha um VOUCHER (VALE DESCONTO) de 46,5%,  

podendo ser utilizado para desconto no valor de sua mensalidade líquida, à partir de junho de 

2021, sem limite de indicações. 

 

6 - Serão consideradas TODAS as indicações feitas pelo (s) aluno (s) de graduação, tecnólogo e 

técnico em enfermagem realizadas no período de dia 13 de março de 2021 a 31 de maio de 

2021.  

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Extrema, 13 de março de 2021 

 

 

Profa. Terezinha Ap. Monteiro Onisto 

Diretora Geral 
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