
          
 
 

REGULAMENTO INDIQUE GANHE 
VESTIBULAR 1º/2021  

 
 

SOBRE O PROGRAMA 
 

O Programa Indique Ganhe da Faculdade Unimed tem o objetivo de premiar alunos da 
graduação e pós-graduação da Faculdade Unimed que indicarem novos candidatos e 
ofertar uma bolsa de 15% para a Graduação Tecnológica a Distância em Gestão de 
Cooperativas ou Gestão Hospitalar para esses novos candidatos indicados, ou seja, 
ganha quem indica e ganha quem é indicado. 
 
➢ PREMIAÇÕES: 

 

PREMIAÇÕES PARA QUEM INDICA 
(Ou seja, alunos da Graduação e Pós-Graduação ) 

 
INDICAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 1.2021 E EFETIVAÇÃO DA 

MATRÍCULA DO INDICADO 
 
Quando um aluno, seja da Graduação Tecnológica ou da Pós-Graduação da Faculdade 
Unimed indicar um candidato para o Vestibular 1º/2021 da Faculdade Unimed, seja 
para a Graduação Tecnológica  em Gestão de Cooperativas ou Gestão Hospitalar e, 
posteriormente o indicado obtiver aprovação no processo seletivo e efetivar a 
matrícula devidamente, quem indicou ganhará:  
 
1 Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa 
 

IMPORTANTE:      (1) Não existe limite de indicações para participar 
da promoção. A cada nova matrícula de um indicado, o aluno que 
indicou terá direito ao prêmio. 
(2) O Indicado deverá informar no ato da matrícula o nome do aluno 
que o indicou para o curso. Haverá uma verificação, o aluno que 
indicou deverá estar devidamente ativo (matriculado) e em dia com a 
Faculdade Unimed. 



          
 

(3) A entrega do prêmio para quem indicar será em até 60 (sessenta) 
dias úteis após a confirmação da turma do curso escolhido pelo aluno 
indicado. 
(4) A premiação só será validada após o pagamento da taxa de 
matrícula do indicado nos cursos da Graduação Tecnológica 
oferecidos, seja na modalidade a distância ou presencial. 
 
 

 
Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa 
O Echo Dot é o nosso smart speaker de maior sucesso. Controlado por voz com a Alexa, 
ele é perfeito para qualquer ambiente. Você pode pedir músicas, notícias, informações 
e muito mais. Além de ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis 
de casa inteligente com sua voz. 
Peça para a Alexa tocar músicas, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão 
do tempo, criar alarmes, controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis e muito 
mais. 
Ouça músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e outros usando o alto-
falante integrado com um som envolvente. 
A Alexa está sempre aprendendo e adicionando novas Skills, como jogos, notícias e 
muito mais. 
Com 4 microfones de longo alcance, a Alexa ouve você do outro lado do cômodo. E com 
dispositivos Echo compatíveis em diferentes cômodos, você pode ouvir música em toda 
a sua casa. 
Também é possível conectar o Echo aos seus próprios alto-falantes por Bluetooth ou 
com um cabo de áudio de 3,5 mm. 
Use sua voz para acender as luzes, trancar as portas e muito mais com dispositivos de 
casa inteligente compatíveis. 
Faça chamadas para o aplicativo Alexa ou outros dispositivos Echo compatíveis sem 
usar suas mãos. Envie avisos para outros dispositivos Echo em sua casa. 



          
 
                         
 
 

                       PREMIAÇÕES PARA QUEM É INDICADO 
 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO PROCESSO SELETIVO 1.2021 
 
 
Quando um candidato (a) for indicado por um aluno da Graduação Tecnológica ou da 
Pós-Graduação da Faculdade Unimed, e aprovado (a) no Vestibular 1º/2021 da 
Faculdade Unimed, em um dos cursos. No ato da matrícula, esse aluno indicado 
ganhará bolsa de 15% sobre o valor do curso. Portanto, o valor da matrícula e das 29 
mensalidades será de R$ 289,00 (Duzentos e oitenta e nove reais).  
  
 
Retirada do prêmio:  
 
1 – Para o indicado, a bolsa de15% sobre o valor da matrícula e demais 29 mensalidades 
do curso, será dada no ato da efetivação da matrícula.  
3- A adesão a promoção só é válida para candidatos inscritos a partir do dia 30 de 
outubro.  
 


