
 

De: Direção Comercial 

Para: Corpo Discente – Odontologia, Farmácia e Enfermagem. 

Assunto: Normativa geral para indicações e transferências  

Indique um amigo que deseja MATRICULAR ou TRANSFERIR para a Faculdade Soberana, e 

ganhe o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por indicação. 

A campanha terá início dia 25 de Fevereiro de 2021, terminará no dia 25 de Março de 2021, só 

será válida com a indicação sendo feita dentro desse prazo e através do programa Buzzlead, 

com o cumprimento das regras abaixo: 

Quem indica amigo é! 

1. Para participar da campanha o aluno deve estar devidamente matriculado na Faculdade 

Soberana (sem documento pendente), e NÃO PODE ESTAR INADIMPLENTE, ou seja, sem 

nenhuma mensalidade em aberto. 

2. O aluno pode indicar quantos amigos quiser. 

3. Essa campanha é exclusivamente para transferidos indicados, matriculados no período 

2021.1. 

4. É de responsabilidade exclusiva do aluno que está indicando preencher de forma correta 

todos os campos com os dados do indicador e do indicado no momento da indicação através 

do programa Buzzlead que será disponibilizado o acesso por Qrcode nas imagens de 

divulgação, tendo ciência da conferência da efetividade da matrícula do indicado dentro do 

prazo da campanha. 

5. O PREENCHIMENTO INCORRETO ou a AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO, ocorrerá na 

desclassificação do indicador, incorrendo no não recebimento da recompensa daquele 

indicado. 

6. Serão válidas as transferências e indicações para os cursos de Odontologia, Farmácia e 

Enfermagem. 

7. Alunos que possuem bolsas como ProUni, Educa Mais Brasil e Quero Bolsa poderão 

participar da campanha desde que o transferido não tenha uma bolsa ProUni, Educa Mais 

Brasil ou Quero Bolsa. 

8. A indicação ou transferência será válida a partir do momento que o indicado ou transferido 

efetuar o pagamento da primeira mensalidade do curso e assinar o contrato. 

9. A Faculdade tem o prazo de 30 dias após o término da campanha para recompensar os 

alunos que participaram e estiveram dentro das regras para recebimento. 

 

Atenciosamente, 

Direção Comercial da Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina. 

 

 


