
 

  

  

Programa de Indicação ENS para Gestão de Seguros 

  

Regulamento  

  

O Programa de Indicação da ENS, destina-se exclusivamente aos EX-ALUNOS da instituição e às 

pessoas por eles indicadas (“AMIGO INDICADO”) que se matricularem no curso de Graduação 

Tecnológica em Gestão de Seguros turma 2021.2 – modalidade online, os quais poderão ser 

beneficiados com bolsas de estudos no referido curso, na forma do presente regulamento.  

  

Esta campanha tem validade de 05 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021, podendo este período 

ser ampliado, a critério da Diretoria de Ensino Superior da ENS.  

  

FORMA DE PARTICIPAÇÃO   

Para participar do Programa de Indicação, o EX-ALUNO e o AMIGO INDICADO deverão seguir os 

seguintes passos: 

1) O EX-ALUNO deverá entrar em contato com a equipe comercial pelo Whatsapp: (21) 3380-

1531 (clique no número para abrir o WhatsApp) ou pra o e-mail 

relacionamentoaluno@ens.edu.br, informando que gostaria de participar do Programa de 

Indicação do curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros e que está de acordo 

com os termos deste regulamento. 

2) O EX-ALUNO receberá um material institucional com informações sobre o curso e este 

programa de indicação composto por uma imagem de WhatsApp e um texto auxiliar. Neste 

texto, também terá um cupom de desconto único que será gerado pela equipe comercial. 

3) O AMIGO INDICADO deverá enviar um WhatsApp para (21) 3380-1531 ou e-mail para 

relacionamentoaluno@ens.edu.br, informando que gostaria de participar do processo 

seletivo do curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros, informando o cupom de 

desconto do EX-ALUNO, de modo a permitir a concessão da bolsa aqui prevista. 

 

DA CONCESSÃO DE BOLSA 

O AMIGO INDICADO aprovado no processo seletivo ganhará 10% (dez por cento) de desconto no 

valor do curso no primeiro semestre. 

 

Após cada realização de matrícula do AMIGO INDICADO, com o envio da documentação, e 

assinatura do contrato, o EX-ALUNO aprovado no processo seletivo que também se matricular no 

mesmo curso ganhará 10% (dez por cento) de desconto no valor do curso no primeiro semestre. O 

desconto será cumulativo com cada indicação, podendo chegar a até 100% (cem por cento) de 

desconto no primeiro semestre, quando 10 (dez) AMIGOS INDICADOS se matricularem. 

 

 

O AMIGO INDICADO e o EX-ALUNO deverão realizar suas respectivas matrículas até o dia 15 de 

julho de 2021. A convocação será realizada pela área comercial que dará instruções para realização 

da matrícula.  
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DA AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO 

Os EX-ALUNOS e os AMIGOS INDICADOS que escolherem participar do Programa de Indicação ENS 

comprometem-se a participar, em algum momento, das campanhas publicitárias veiculadas pela 

Escola de Negócios e Seguros, inclusive autorizando o uso de imagem, aspas e áudio, no portal 

institucional e nas Mídias Sociais, nome na internet, fotos, cartazes entre outros, para divulgação da 

conquista do(s) prêmio(s), sem nenhum ônus para a Escola de Negócios e Seguros.  

  

Os participantes declaram ter ciência deste Regulamento e se submetem às implicações do mesmo 

 

Os casos omissos a este Regulamento serão definidos pela Diretoria de Ensino Superior da ENS, 

mediante requerimento dos participantes. 

  

 

Rio de Janeiro/RJ, 5 de maio de 2021.  

  

   


