
PROMOÇÃO ADD AMIGOS 

A promoção do programa de indicações Add Amigos Uninter é válida para ingressantes nos 

cursos de: graduação e pós-graduação a distância, graduação semipresencial e presencial, e 

ensino médio a distância (EJA). 

 Bonificação ao aluno indicador: R$ 100,00 de bônus em uma mensalidade. 

 Bonificação ao aluno indicado: R$ 49,90 no boleto de matrícula, além de um curso de 

inglês on-line grátis. 

A bonificação ao “aluno indicador” será realizada após cumprimento dos passos abaixo:   

 O aluno indicado deverá incluir o RU (Registro Único) do aluno indicador no momento 

da inscrição. 

ATENÇÃO: a não inclusão do RU do aluno indicador no momento da inscrição implicará em 

perda do benefício para ambos os envolvidos. 

 Após a aprovação no vestibular, seu amigo deverá efetuar a matrícula. 

 O valor do bônus será concedido em uma única parcela, após o pagamento da segunda 

mensalidade do amigo indicado. 

 O aluno indicador deverá realizar o ACEITE ELETRÔNICO, por meio do portal AVA 

Univirtus, clicar no ícone “ADD AMIGOS”, depois em “Indicados” e, em seguida, 

“ACEITE”. 

ATENÇÃO: o aluno indicador terá o prazo máximo e improrrogável de 6 (seis) meses, a partir 

do pagamento da 2º mensalidade pelo aluno indicado, para realizar o aceite eletrônico. 

Além disso, fica estabelecido que: 

 Caso o boleto esteja com registro de portador bancário, o bônus será lançado na 

próxima mensalidade. 

 O programa de indicações Add Amigos não é cumulativo com quaisquer outras 

promoções ou descontos. 

 Estão habilitados a participar deste programa como “aluno indicador” todos os alunos 

que possuam número de RU e que estejam com matrícula ativa em qualquer curso de 

graduação, pós-graduação ou EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Uninter, nas 

modalidades: presencial, semipresencial e a distância. 

Exclusões do programa: os beneficiados com bolsas de 100% de estudo pelo IBGPEX, Prouni, 

Instituto Wilson Picler, FIES ou outros, incluindo egressos formados ou convênios corporativos 

que impliquem pagamento mediante desconto em folha de pagamento, seja na condição de 

INDICADO ou de INDICADOR, não terão direito às bonificações do programa Add Amigos. 

O programa tem validade a partir de 25/11/2020, por prazo indeterminado, salvo deliberação 

da Uninter em sentido contrário, mediante divulgação expressa, mantendo-se os bônus já 

concedidos no curso do programa. 

 

https://web.archive.org/web/20201215170450/https:/www.uninter.com/regulamentos/#1598962340616-81ebe07c-ea5c

