
REGULAMENTO "INDIQUE E GANHE" 
 

1. Empresa Promotora: 
1.1. ITEQ ESCOLAS  
 

2. Modalidade da promoção: 
2.1. Campanha de indicação para ganhar benefícios no ITEQ  
 

3. Área de abrangência: 
3.1. Território Nacional 
 

4. Período da promoção: 
4.1. 18/04/2022 a 05/05/2022 
 

5. Período de participação: 
5.1. 18/04/2022 a 05/05/2022 
 

6. Critério de participação: 
6.1. Poderão participar da promoção " INDIQUE E GANHE ", no período de 18/04/2022 a 
05/05/2022, todas as pessoas residentes e domiciliadas em território nacional que 
realizarem as seguintes ações: Preencher o Formulário por completo no site 
www.iteqescolas.com.br. 
I. Realizar o preenchimento por completo do formulário que irá ter disponível no site 
www.iteqescolas.combr. 
 

7. Quantidade de benefícios: 
7.1. A cada 3 matriculas efetivadas, ganha a isenção de 1 parcela. 
7.2. Não tem limite de benefícios  
 

8. Informações gerais: 
8.1. O cliente que quiser participar da promoção deve solicitar o link ou acessar o 
formulário no website iteqescolas.com.br, o usuário encontra a aba INDIQUE e ganha 
informando sobre a promoção e um formulário cadastral. Após o cadastro, os clientes 
receberão a confirmação da participação em seu e-mail e no whatsapp.  
Após o recebimento das indicações o atendente ou consultor vai entrar em contato com 
os indicados para efetivar a matricula, tendo êxito informa imediatamente o indicador. 
 
A promoção e participação apenas é válida nas seguintes condições: 
8.2.O aluno só vai ter sua mensalidade isenta após o pagamento de 3 parcelas de cada 

indicado. 

8.3. O desconto é válido somente para cursos de Pós-Graduação / 2ª Licenciatura / R2 . 

8.4 Podem participar alunos que já estão cursando ou alunos novos. 



8.5 Promoção válida para cursos certificados pelas seguintes Instituições de ensino: 

Faculdade do Estado de São Paulo; 

Faculdade de Tecnologia Alpha Channel; 

Faculdade de Educação Paulistana; 

 

9. Utilização do benefício: 

9.1. Caso o cliente indique por exemplo 10 pessoas, 9 se matricular e pagar 3 parcelas 

terá 3 mensalidades isentas, sempre de trás para frente. 

9.2. Após o cliente cadastrar todos os indicados no formulário, recebe um aviso por 

whtasapp ou e-mail de sua participação em sequência um de nossos atendentes ou 

consultores vai entrar em contato para informar sobre o andamento da negociação e 

efetivação da matricula com os indicados. 

9.3 Na data do dia 15/07 Os participantes serão informados sobre o benefício e quantas 

parcelas vão ser isentas, junto com as informações de seus indicados. 

 

10. Das disposições finais:  

10.1. A participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita pelo Participante 

de todos os itens deste Regulamento, seus termos e condições.  

10.2. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa e/ou 

cancelada por motivo de força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, que 

esteja fora do controle das promotoras e que comprometa a Promoção. 

10.3 O ganhador ou beneficiário do voucher e da promoção, automaticamente concorda em 

autorizar o uso de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade do trabalho artístico-

cultural, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens.  

10.4. Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações poderão ser encaminhadas por 

meio dos telefones fixo (11)20745110 ou whatsapp (11)94798-6491. 

 

 


