PROMOÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL IASD - MATRÍCULAS 2020
1. Informações Iniciais
1.1. INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REITORIA DO UNASP, inscrita no CNPJ sob o n°
43.586.056/0016-69 é a responsável pela administração da promoção, tendo suas
administrações locais (Engenheiro Coelho, São Paulo, Hortolândia e EAD) autonomia
plena também sobre as condições da mesma, desde que em comum acordo com a
promotora.
1.2. O direito sobre os descontos oferecidos são de propriedade da INSTITUTO
ADVENTISTA DE ENSINO REITORIA DO UNASP, que conserva sobre eles, a exceção dos
direitos de desconto, que serão cedidos às pessoas que preencherem as condições
estabelecidas por este regulamento, todos os demais direitos e todos os deveres
inerentes a esta condição.
1.2.1. A cessão do direito de participação na promoção e suas variantes somente se
aperfeiçoará com o atendimento de todos os requisitos de participação previstos
neste regulamento.
1.3. A Promoção CONDIÇÃO ESPECIAL IASD - MATRÍCULAS 2020 (“Promoção”) tem por
objetivo estimular o serviço da promotora, que contará com divulgação nos espaços
físicos das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia brasileiras, internet, no hotsite da
promoção, via e-mail e whats app.

Errata do Regulamento da Promoção Comercial
2. Do prazo e da abrangência geográfica da Etapa da Promoção
2.1. Esta Promoção, que será realizada em território nacional, terá início às 09 horas do
dia 10/12/2019 e término em 23 horas e 59 minutos do dia 20/01/2020.
3. Descrição das Condições de Participação:
3.1. Poderão participar desta Promoção, pessoas físicas, maiores de 18 anos que se
cadastrarem na promoção por meio do site https://www.unasp.br/vestibulariasd e
atenderem a todos os requisitos de participação previstos neste regulamento.
3.2. A promoção é válida para todos os campus do UNASP considerando os cursos
abaixo:
● Campus Engenheiro Coelho
○ Internato: Todos os cursos inclusos na promoção, exceto Teologia.
○ Externato: Todos os cursos inclusos na promoção, exceto Teologia.

● Campus São Paulo
○ Internato: Não se aplica a esta promoção.
○ Externato: Todos os cursos inclusos na promoção.
● Campus Hortolândia
○ Internato: inclusos na promoção apenas os cursos de Sistemas de
Informação, Engenharia da Computação e Educação Física.
○ Externato: Todos os cursos inclusos na promoção.
● Ensino à Distância
Todos os cursos da plataforma EAD
3.3. Para participar da presente promoção o interessado deverá efetuar seu cadastro no
site https://www.unasp.br/vestibulariasd e confirmá-lo via e-mail. O cadastro
contempla informar nome, e-mail, CPF, igreja em que é membro, campus de interesse,
curso de interesse, telefone celular.
3.3.1. O processo de cadastramento no website da promoção pode ser realizado
também através do emprego das credenciais da rede social Facebook e Google.
Nesta hipótese, o nome e e-mail são automaticamente preenchidos no formulário
de cadastramento do website.
3.3.2. Após o envio dos dados com sucesso, o Participante receberá no e-mail
cadastrado uma indicação de confirmação do cadastro bem como orientações de
como proceder com o processo de matrícula ou inscrição no vestibular.
3.4. Ao se cadastrar, o Participante, automaticamente, aceita receber via e-mail, whats
app, celular cadastrado mensagens de cunho publicitário, novidades, ofertas e
promoções da promotora e de seus parceiros, bem como aceitando os termos, políticas e
condições do regulamento da Promoção CONDIÇÃO ESPECIAL IASD - MATRÍCULAS 2020,
respeitada a legislação vigente, em especial a Resolução no. 477/2007 da ANATEL.
3.4.1. O participante que não desejar mais receber mensagens, nos termos do
item acima, deverá enviar e-mail para o endereço reitoria@unasp.edu.br
manifestando seu interesse e terá automaticamente seu cadastro e sua
participação na Promoção cancelada.
3.5. Serão aceitas apenas 1 inscrição por CPF na promoção. Para participar deverá estar
inscrito no hotsite de inscrição já descrito acima e obedecer os requisitos dispostos
abaixo:

3.5.1. Não podem participar desta Promoção quaisquer alunos que já tenham
condições especiais de pagamento acordadas com a instituição (tais como bolsas
estudantis, bolsas para funcionários, FIES, Prouni, etc) podendo esta condição ser
renegociada de acordo com a política financeira de cada campus.
3.5.2. Também não serão válidas as participações de alunos de outras
modalidades de curso que não a graduação (pós graduação, mestrado, doutorado,
etc).
3.5.3. A promoção será válida apenas para tarifas referentes ao curso de
graduação sem nenhuma relação com valores de pensionato.
3.5.4. A promoção não é válida para alunos já matriculados em período anterior
ao definido pela promoção.
3.5.5. A promoção não é válida para alunos inscritos fora do sistema promocional
estabelecido.
3.5.6. A aluno participante deve completar obrigatoriamente o 1º semestre
(sujeito à multa no valor de 1 mensalidade integral caso haja desistência).
4. Da aplicação dos descontos:
4.1. O retorno da confirmação de inscrição na promoção será recebido em no máximo 24
horas, a contar do horário de inscrição.
4.2. A aplicação do desconto em inscrição para o vestibular será feita automaticamente a
partir da utilização do cupom de desconto no site indicado.
4.3. A aplicação do desconto em matrícula será feita diretamente pelo departamento
financeiro de cada campus no ato da matrícula
5. Da premiação dos diretores de comunicação:
5.1. A premiação irá contemplar apenas 3 ganhadores, do total de igrejas inscritas,
podendo essa condição ser revogada ou renegociada de acordo com os resultados da
promoção, bem como de acordo com os interesses da organizadora.
5.2. Os prêmios oferecidos pela organizadora serão respectivamente:
● 1 ̊ Lugar: Apple Airpod (AirPods com estojo de recarga - Apple), no valor
aproximado de R$ 1.000,00.
● 2 ̊ Lugar: Tablet Samsung (Tablet Samsung Galaxy A 32GB 4G Tela 8" Android
Quad-Core 2GHz - Preto) no valor aproximado de R$ 720,00.
● 3 ̊ Lugar: Celular Samsung (Smartphone Samsung Galaxy A10 32GB Dual Chip
Android 9.0 Tela 6.2" Octa-Core 4G Câmera 13MP - Preto) no valor aproximado

de R$ 660,00.
5.3. A premiação será comunicada via e-mail, aplicativo Whats App ou postal via Correios.
5.4. Os vencedores serão comunicados até o dia 15/02/2020.
5.5. Para concorrer aos prêmios, a igreja a qual o diretor de comunicação está vinculado,
precisa conquistar no mínimo 03 matrículas à nível tricampi, podendo os alunos
matriculados serem membros ou não da comunidade (mas devem se inscrever com o
nome da igreja correspondente).
5.6. Serão considerados todos os responsáveis pela comunicação da igreja, pois
entendemos que nem todas tem um Diretor de Comunicação específico, ou que seja
responsável exclusivamente pela comunicação.
6. Do compartilhamento de dados:
6.1. A Promotora informa aos participantes que irá compartilhar os documentos dos
participantes. O referido compartilhamento tem como objetivo viabilizar o
processamento das informações, a orientação do participante e a garantia de
cumprimento das exigências regulatórias.
7. Disposições gerais
7.1. Os participantes contemplados autorizam, desde já, em caráter irrevogável e
irretratável, a promotora do evento, caso necessário, a tornar pública a sua premiação,
com a utilização do seu nome, imagem e voz, na mídia impressa, televisiva, radiofônica
e/ou eletrônica, pelo prazo de 1 (um) ano contado a partir da realização do sorteio, sem
qualquer ônus para as sociedades envolvidas nesta etapa da promoção.
7.2. A autorização descrita no item 7.1, exclusiva para este fim, não significa nem implica
ou resulta obrigatoriedade de divulgação, sendo esta uma faculdade.
7.3. A participação nesta promoção caracteriza a concordância do participante com
todos os termos e condições deste regulamento.
7.4. A Promotora obriga-se a informar todos os participantes, de sua participação na
promoção.
7.5. Este regulamento será disponibilizado na landing page de inscrição da promoção já
descrita acima.
CONTATO REITORIA – (19) 3858-5300
Ouvidoria - (011) 2128-6960
Ou site UNASP – unasp.br

