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O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - LTDA – ITPAC PALMAS, inscrito no CNPJ 

sob o nº : 02.941.990/0006-00, situado no endereço ACSU SO 70, AV NS 01 CONJ 02 LOTE 03 - Palmas - 

TO CEP: 77017-004, torna público o regulamento da campanha promocional do programa de desconto 

Amigo Indica Amigo, Mais que desconto! Um incentivo à produção científica 

 

 

1.1.  A campanha "Amigo Indica Amigo 2022" é concedido aos acadêmicos do Curso de Odontologia que 

indicarem candidatos para ingressar no curso de Odontologia do ITPAC Palmas. Para cada amigo 

indicado que confirmar a matrícula, o aluno que indicou terá direito a 10% de desconto nas 

mensalidades vincedas pagas até a data de vencimento (pontualidade).  

1.2. A campanha possui o limite máximo de até 50% de desconto por aluno.  

1.3.O aluno permanece ativo enquanto o amigo indicado permanecer vinculado à Instituição. Caso haja 

trancamento de matrícula, não renovação de matrícula, cancelamento de matrícula ou transferência de 

matrícula por parte do amigo indicado, o veterano beneficiado perderá o desconto concedido referente 

ao aluno inativo.  

1.4. A participação na campanha é voluntária por parte dos acadêmico do ITPAC Palmas do Curso de 

Odontologia sem qualquer tipo de pagamento pelos participantes ou vínculo à aquisição ou uso de 

qualquer produto, sendo dispensada de autorização, nos termos do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 

30, do Decreto 70.951/72.  

 

2.1.  Podem participar da campanha "Amigo Indica Amigo 2022" acadêmicos veteranos ou calouros do 

Curso de Odontologia, que estejam efetivamente matriculados no semestre.  

 

2.1.1. O disposto no caput se aplica aos acadêmicos que atendam aos seguintes requisitos:  

a. Estar regulamente matriculados no ITPAC Palmas no semestre em que indicou amigo ou 
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amigos;  

b. A efetivação da indicação dar-se mediante a indicação no ato da inscrição dos processos 

seletivos online pelo o link https://processoseletivo.afya.com.br/iniciar-

inscricao?linkGerado=8EU46G7YNF, disponível também em nosso site através do link 

https://www.itpacpalmas.com.br/ 

c. O direito do desconto é realizado com a efetivação da matrícula do Indicado, via 

vestibular on-line, vestibular enem, transferência externa ou portador de diploma.  

d. O aluno terá direito ao desconto desde que esteja adimplente e efetue o pagamento da 

mensalidade até a data do vencimento;  

e. O desconto não incide sobre a matrículas ou em suas renovações (Parcela 01).  

 

2.2. As informações necessárias para completar a indicação são: 

a. Nome completo do indicado 

b. Celular do indicado 

c. E-mail do indicado 

2.3. Exclui-se da participação da campanha "Amigo Indica Amigo 2022": 

a. O acadêmico beneficiário do PRAVALER e PROUNI nesta instituição; 

b. O acadêmico que possuir contrato com o FIES;  

c. O acadêmico do Curso de Medicina 

 

 

 

3.1. A renovação do desconto ocorrerá mediante solicitação semestral, por meio de e-mail ou presencial, 

sendo que na solicitação o Indicante deverá informar o nome compelto do amigo ou amigos indicado; 

 

1.  

4.1. O concurso Amigo Indica Amigo, Mais que desconto! Um incentivo à produção científica, além do 

desconto por amigo indicado, o ITPAC Palmas premiará o acadêmico com maior número de indicações 
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a uma viagem para um congresso científico nacional. A viagem, inclui: 

4.1.1. Inscrição no evento científico nacional a escolha do Acadêmico 

4.1.2. passagens aéreas de ida e volta em classe econômica, incluindo as taxas de embarque e despacho 

de 1 (uma) bagagem de 23 kg, tanto para o contemplado quanto para seu acompanhante. 

4.1.3. hospedagem de até 4 (quatro) dias e 3 (três) noites em hotel reservado pelo ITPAC Palmas, 

próximo ao evento escolhido pelo acadêmico; 

4.2. O período de participação no Concurso se estende a partir do dia 30/05/2021 até o dia 15/08/2022. 

Participações após essa data serão automaticamente desconsideradas. 

4.3. Na eventualidade do contemplado, sofrerem restrições para viajar ao evento escolhido, o ITPAC 

Palmas não terá qualquer responsabilidade, não sendo devido qualquer reembolso, pagamento ou 

indenização em função de tal fato.  

4.3. As empresas aéreas, seguradora, hoteleiras, com exceção do evento, correspondentes à 

operacionalização do prêmio, serão escolhidas a critério da Promotora, conforme disponibilidade do 

período para a realização da viagem.  

4.4. O transporte aéreo está sujeito às escalas e conexões cabíveis, conforme disponibilidade e à critério 

da promotora.  

4.5. Não estão incluídos no prêmio, Alimentação, bebidas, pacote as excursões extras, as bebidas 

alcoólicas consumidas, filmes e programas adquiridos por serviço de TV a cabo eventualmente 

disponibilizado no quarto de hotel, frigobar, serviço de quarto, serviço de revelação de fotografias, 

cabeleireiro, massagens, telecomunicações, consultas médicas, medicamentos, internet, excesso de 

bagagem e qualquer outra despesa de caráter pessoal, que serão consideradas extras e que serão de 

integral responsabilidade do contemplado, que deverá pagá-las diretamente e no momento em que lhe 

for exigido pelos prestadores de serviço.  

4.6. O contemplado ficará INTEGRAL E ISOLADAMENTE responsável caso decida por realizar atividades 

fora daquelas definidas no evento científico inscrito.  

4.7. A utilização do prêmio viagem se dará exclusivamente nas condições descritas e previstas neste 

regulamento, não sendo admitida qualquer alteração na duração da viagem, na hospedagem ou 

acréscimo de atividades. 
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4.8. São condições para participação no concurso Amigo Indica Amigo, Mais que desconto! Um 

incentivo à produção científica, dentre outras: 

a. Ser aluno regularmente matriculado no curso de Odontologia no 2º semestre de 2022, no 

dia 20/08/2022. 

b. Indicar no mínimo 5 (cinco) AMIGOS INDICADOS para cursar o curso de odontologia no 2º 

semestre de 2022.  

c. Será considerado AMIGO INDICADO o candidato calouro ingressante no 2º semestre de 

2022, que estiver com status de matriculado no dia 20/08/2022.  

d. A indicação deverá ser feita no ato da inscrição pelo AMIGO INDICADO, em local próprio no 

sistema de inscrição, informando o número de matrícula do aluno que indiciou. Sendo de 

responsabilidade do Aluno que indicou a instrução ao amigo indicado.   

e. Serão considerados para ingresso dos AMIGOS INDICADOS as seguintes modalidades de 

processo seletivo: Prova Online, ENEM, Programa de Bolsas, Transferência Externa, Portador de 

Diploma, Reingresso, Análise de Currículo do Ensino Médio, PROUNI e FIES.  

f. Estar ciente e de acordo com todas as regras do presente regulamento e no regulamento 

geral do Programa Amigo Indica Amigo 

4.9. Em caso de empate, com um ou mais acadêmico, os critérios de desempate serão: 

a. O Acadêmico com mais AMIGOS INDICADOS ingressantes no 2º semestre de 2022 até o dia 

20/08/2022; 

b. O Acadêmico que primeiro alcançou o número mínimo de 5 AMIGOS INDICADOS; 

c. O Acadêmico que primeiro renovou sua matrícula para 2º semestre de 2022; 

4.10. O resultado final do concurso Amigo Indica Amigo, Mais que desconto! Um incentivo à produção 

científica, será feito no dia 25 de agosto de 2022, no site institucional.  

4.11. O Acadêmico vencedor do concurso, deverá procurar a coordenação do curso de Odontologia até 

o dia 31 de agosto de 2022 para informar receber o prêmio e dar início aos trâmites necessário para a 

viagem ao congresso de escolha.  

 

5. DA PROTEÇÃO DE DADOS 
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5.1. O ITPAC Palmas está comprometido com a observância da legislação aplicável à proteção de dados 

pessoais e com o respeito à privacidade e à transparência em todas as suas atividades. O processamento 

dos dados pessoais dos nossos acadêmicos é feito de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD, sendo que, a qualquer momento, o participante poderá consultar maiores informações a respeito 

do tratamento dos seus dados pessoais, bem como revogar o consentimento de uso, por intermédio da 

Política de Privacidade disponível no site https://afya.com.br/politica-de-privacidade. 

 

6.1. As condições e prazos previstos neste regulamento entrarão em vigor a partir da data de sua 

veiculação. 

6.2. O desconto do Amigo Indica Amigo não é válido para os Acadêmicos do Curso de Medicina. Portanto, 

os descontos não serão aplicados para o Curso de Medicina. Contudo, caso indiquem alunos para o Curso 

de Odontologia, eles concorrerão a viagem para um congresso científico nacional. 

6.3. A participação nesta campanha caracterizará, por si, o conhecimento e a aceitação, por parte dos 

participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste regulamento e outros regulamentos 

da instituição. 

6.4. O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - ITPAC não se responsabiliza por 

qualquer falha decorrente no ato da indicação.  

6.5. Os casos omissos relativos a este concurso, bem como os dele decorrentes, serão resolvidos pela 

comissão do processo seletivo do ITPAC Palmas. 

 

Palmas – TO, 30 de maio de 2022. 

 

 

Rudinei Spada 
Diretor Geral 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

https://afya.com.br/politica-de-privacidade

