REGULAMENTO
Estude na Faculdade

DO CONCURSO

DE BOLSAS

Itaquá

O Concurso “GARANTA SEU FUTURO” oferecido pela Faculdade Itaquá tem
como objetivo estimular e ampliar o acesso dos alunos ao ensino superior de
qualidade e está sujeito ao seguinte Regulamento:
1. O Concurso “GARANTA SEU FUTURO” é realizado pela Faculdade Itaquá,
com sede à Avenida Ítalo Adami, 1450 - Vila Zeferina – Itaquaquecetuba/SP
Fone: (11) 3409-9501.
2. Este Concurso tem caráter exclusivamente educacional.
3. PERÍODO DO CONCURSO
3.1 O Concurso tem duração de 20 dias, com início em 06/11/2015, às 19:00h (horário

-

encerramento em 28/11/2015, às 22:00h, para os inscritos no vestibular de 28/11/2015.
Os vencedores serão informados em 04/12/2014 até às 18:00h e deverão responder às
informações solicitadas até 10/12/2015, até às 18:00h.
4º Comparecer para realização do vestibular na data de 24/11/2015 - Terça-feira ás
19:00h,(inscritos para 24/11/2015) e comparecer para realização do vestibular na data de
28/11/2015 - Terça-feira ás 09:00h,(inscritos para 28/11/2015). v
4.1. Poderão participar desta promoção quaisquer pessoas com idade acima
de 17 anos completos, desde que residentes e domiciliadas na cidade de
Itaquaquecetuba/SP ou cidades circunvizinhas.
4.2 O aluno deverá entregar toda documentação legalmente exigida para a
realização da matrícula no prazo máximo de 5 dias após a divulgação dos
resultados.

4.3 A presente promoção será divulgada no site da IES e na Rede Social Facebook,
através da Fan Page Faculdade Itaquá a partir do dia 05/12/2015. 4.4 Não poderão
participar alunos e ex-alunos da Faculdade Itaquá.
4.4 Não poderão participar alunos e ex-alunos da Faculdade Itaquá.
5. MECÂNICA DO CONCURSO
5.1 Para participar da presente promoção os participantes deverão:
1º Acessar a Fan Page da Faculdade Itaquá;
[ https://www.facebook.com/pages/Faculdade
Itaqu%C3%A1/657434531025217?ref=aymt_homepage_panel

]

2º Curtir via facebook a respectiva Fan Page da Faculdade Itaquá;

3º Acessar o site da Faculdade Itaquá [http://faculdadeitaqua.com.br] e
preencher corretamente o formulário de inscrição para o vestibular [optando
para Administração ou Pedagogia].
4º Comparecer para realização do vestibular na data de 11/08 (Terça-feira)
ás. 19:00h
6. CRITÉRIOS
6.1 O aluno que cumprir a mecânica do concurso [curtir a Fan Page, inscrever
pelo site da Faculdade e fazer o vestibular] será classificado de acordo com
sua pontuação na prova do vestibular.
7. PRÊMIOS
7.1 Bolsa de estudo referente ao desconto da mensalidade do curso escolhido
[Administração ou Pedagogia] válido para o 1º semestre de 2016.

7.2 As mensalidades praticadas para o semestre são: R$ 572,40 [Administração] e R$
450,50 [Pedagogia] 15 este regulamento estará disponível para consulta no site
www.faculdadeitaqua.com.br.
7.3 Bolsa conforme a classificação dos candidatos:
1º Classificado (a) - Bolsa de 100%
2º ao 11º Classificado (as) - Bolsas de 50%
12º ao 20º Classificado (as) – Bolsas de 40%
7.4 Os prêmios (descontos) oferecidos não poderão ser trocados por dinheiro,
ou postergado para outro semestre.
7.5 As Bolsas de Estudo (descontos) serão válidas apenas para o 1º semestre
letivo (6 meses) nos cursos de Administração ou Pedagogia. Porém, os alunos
MANTERÃO PARA OS PRÓXIMOS SEMESTRES O DESCONTO DE 30%,
referente ao desconto de pontualidade.
7.6 Os descontos ofertados são calculados sobre o valor integral das
mensalidades, sem descontos já concedidos, adjacentes ou acumulativos.

7.7 Será realizada as premiações, somente se houver formação das turmas para início
no 1º semestre do ano de 2016, caso contrário o prêmio será revogado, não sendo
estendido para o 2º semestre de 2016.
8. DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificados deste Concurso:
9.1 Participantes que não cumprirem a MECÂNICA DESSE CONCURSO.
9.2 Participantes que praticarem ato ilegal, ilícito ou que atentem contra os
objetivos e regras do Concurso e deste Regulamento;
9.3 Participantes que não atendam quaisquer requisitos previstos neste
Regulamento.

10 Toda e qualquer dúvida sobre esse Concurso poderá ser encaminhada à
Direção da Faculdade, formada por profissionais da FACULDADE ITAQUÁ, pelo
e-mail ouvidoria.faculdadeitaqua@gmail.com.
11 PERDA DO DIREITO AO PRÊMIO

11.1 A perda do direito ao prêmio ocorrerá caso o vencedor e/ou participante estiver
impossibilitado de receber o prêmio ou não responder aos contatos realizados até a
data de 10/12/2015, podendo o prêmio ser transferido automaticamente ao próximo
classificado e assim sucessivamente.
12 A FACULDADE ITAQUÁ não se responsabiliza pelo acesso e condições de
acesso ao site e não garante que o acesso ao site do Concurso esteja livre de
interrupções, intervenções ou suspensões ocasionadas por casos fortuitos,
internos ou externos, casos de força maior ou por outros casos não
inteiramente sujeitos ao seu controle, eximindo-se, por conseguinte, de
qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos ou atos.
13 A Comissão se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, alterar os
termos deste Regulamento, informando previamente os participantes desse
Concurso e sempre buscando assegurar a legalidade do mesmo sem prejuízo
de seus participantes.
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