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REGULAMENTO  
 

O presente REGULAMENTO faz parte da Campanha de Matrículas 2018 do Colégio Dom Quintino. 
 
Este REGULAMENTO trata dos direitos e deveres da Escola, dos alunos e pais, envolvidos no processo de 
indicação de alunos novatos por alunos veteranos para 2018. 
Faz-se necessária a leitura com atenção do referido REGULAMENTO para que o processo possa ocorrer em 
um clima de satisfação e realização para todos. 
 
Art 1º - As indicações de alunos novatos por alunos veteranos para o ano de 2018, deverão obedecer 
às seguintes normas: 
 
Indicação de um aluno novato 
- O aluno veterano terá direito: 
Ao ganho de 50% na matrícula  
 
Indicação de dois alunos novatos 
- O aluno veterano terá direito: 
Pelo 1º aluno indicado - Ao ganho de 50% na matrícula 
Pelo 2º aluno indicado - Ao ganho da farda padrão – calça ou short e camisa 
 
Indicação de três alunos novatos 
- O aluno veterano terá direito: 
Pelo 1º aluno indicado - Ao ganho de 50% na matrícula 
Pelo 2º aluno indicado - Ao ganho da farda padrão – calça ou short e camisa 
Pelo 3º aluno indicado - Ao ganho de mais 50% de abatimento matrícula 
 
Indicação de mais de três alunos novatos: 
Os casos serão analisados e resolvidos pela Direção da Escola, em comum acordo com os pais ou 
responsável. 
 
Art 2º - As indicações só serão aceitas mediante a efetivação da matrícula do aluno novato com a FICHA 
PARA INDICAÇÃO DE ALUNOS NOVATOS, devidamente preenchida e assinada, não podendo por hipótese 
alguma ter indicações verbais. 
  
Art 3º - O aluno novato só será considerado indicado se a FICHA PARA INDICAÇÃO DE ALUNOS NOVATOS 
for entregue no ato da matrícula, não podendo a mesma ser entregue após a efetivação da matrícula 
do aluno novato. 
 
Art 4º - O prêmio por cada indicação será concedido após a confirmação da matrícula e o pagamento da 1ª 
parcela efetuado do aluno novato. 
 
Art 5º - O Aluno do SEI (Sistema de Educação Integral) que indicar alunos novatos ganhará os benefícios 
citados no art. 1º referente ao turno regular, não incluindo benefícios ao período integral. 
 
Art 6º - A presente campanha de indicação de alunos novatos terá validade até o dia 28/02/2018. 
 
Art 7º - Quaisquer dúvidas que não sejam esclarecidas pelo presente REGULAMENTO, serão resolvidas pela 
Direção da Escola. 
 
Art 8º - Não serão consideradas indicações para efeito dessa promoção a indicação de ex-alunos e irmãos 
de alunos veteranos. 
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