
Regulamento – Eu Indico para Alunos e Famílias (2021) 

 

O Colégio Cristo Redentor – Colégio Academia promove a campanha EU 

INDICO 2021, a qual seguirá as condições abaixo:  

O Colégio Academia sempre valorizou uma relação próxima com as famílias, 

tanto que muitos dos novos estudantes os quais procuraram a Instituição nos 

últimos anos chegaram em decorrência da indicação de alunos e familiares. 

Reforçando essa prática, para cada matrícula confirmada de um novo aluno, o 

estudante do Colégio Academia ou seu familiar que tiver feito a indicação terá 

desconto nas mensalidades do ano da indicação a partir da efetivação da 

matrícula do indicado, conforme as regras abaixo: 

 

• No ano da indicação, o aluno que indicou receberá 10% de desconto 

nas mensalidades vincendas, após a indicação durante o ano de 2021, e 

depois de confirmada a matrícula do indicado. 

• Caso a matrícula seja cancelada no transcorrer do ano letivo, o referido 

desconto será cancelado.  

• A matrícula do(a) aluno(a) novato(a) estará sujeita à disponibilidade de 

vaga no ano/turno pretendidos. 

• Somente poderão participar do processo de indicação alunos que 

estiverem regularmente matriculados no Colégio Academia e seus 

familiares nos anos de 2020/2021. 

• O desconto por indicação poderá ser acumulado, limitado ao valor total 

da mensalidade do indicante. Assim, quanto mais indicações forem 

confirmadas em matrícula, menor será o valor pago na mensalidade de 

quem indicou. 

• O desconto será somente para o ano de 2021 e somente para quem fez 

a indicação. 

• Caso a indicação surja de um(a) aluno(a) menor de idade, ele(a) deverá 

ser acompanhado de um responsável no ato da indicação. O mesmo se 

aplica no caso do(a) indicado(a). 

• Esta campanha se estenderá por todo o ano de 2021, sendo válidas 

somente para matrículas novas para o ano de 2021. 

• Caso o(a) aluno(a) indicado tenha desconto de 100%, por qualquer 

motivo, não será concedido o desconto para o(a) indicante(a) e caso 



o(a) aluno(a) indicado tenha algum outro percentual de desconto, este 

mesmo percentual será abatido no percentual de desconto do indicante.  

• Os casos omissos serão decididos por uma Comissão designada para 

essa finalidade. 

• Caso o(a) aluno(a) tenha sua matrícula cancelada, o mesmo não poderá 

servir como indicação para uma nova matrícula em 2021. 

• Qualquer alteração ocorrida na concessão de algum percentual de 

desconto não indica alteração nas regras aqui contidas, sendo 

entendidas como mera liberalidade. 

 

 

Colégio Academia  

Juiz de Fora, 11 de março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE NOVOS ALUNOS – 2021  

Data: ____/____/_____ 

Quem indica  

Aluno:___________________________________________________  

Turma 2020: _________________ 

Responsáveis:___________________________________________________ 

 

Indicado 

Aluno:__________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______________ Turma 2021: __________________ 

Responsáveis:___________________________________________________ 

 

*O formulário preenchido deve ser escaneado e enviado para o e-mail: 

centralderelacionamento@academia.com.br 

 


