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Regulamento 
Art. 1.º O PROGRAMA INDIQUE tem a finalidade de retribuir aos alunos e ex-alunos dos Cursos de 
Pós-Graduação desenvolvidos pelo convênio EXCELSU Educacional e INPG Business School. A 
indicação de amigos e pessoas junto aos programas de Pós-Graduação e de MBA nas áreas do Direito, 
nas diversas unidades ou Centros de Pós-Graduação, somente para matriculas em cursos ofertados 
diretamente pela EXCELSU Educacional. 
 
Art. 2.º A retribuição dar-se-á em termos de bônus junto às parcelas vincendas ou horas aula de 
cursos/módulos. O PROGRAMA INDIQUE não é válido para os cursos “in company”, 
Complementação para MBA, cursos de Treinamento, e cursos que não sejam ofertados neste convênio. 
 
Art. 3º Poderão concorrer alunos e ex-alunos da Excelsu Educacional. É vedada a participação de 
funcionários e estagiários. 
 
Art. 4º Para o primeiro amigo indicado e efetivamente matriculado, o aluno indicante terá um bônus de 
2,5% e, a cada amigo adicional, indicado e matriculado, o percentual de bônus aumentará 
progressivamente, até um máximo de 50%, portanto bônus cumulativos para cada matrícula efetiva 
(amigo indicado e matriculado). Caso o aluno já tenha algum tipo de bônus, o desconto oriundo do 
PROGRAMA INDIQUE será cumulativo. 
 
Art. 5º Os descontos acumulativos obedecerão aos seguintes percentuais dispostos na tabela: 
 
01 amigo matriculado 2,5% de bônus 
02 amigos matriculados 5,0% de bônus 
03 amigos matriculados 7,5% de bônus 
04 amigos matriculados 10% de bônus 
05 amigos matriculados 12,5% de bônus 
06 amigos matriculados 15% de bônus 
07 amigos matriculados 17,5% de bônus 
08 amigos matriculados 20% de bônus 
09 amigos matriculados 30% de bônus 
10 amigos matriculados 50% de bônus 
 
Art. 6.º O bônus incidirá somente sobre as parcelas vincendas até o final do curso, considerando que o 
bônus somente será aplicado na próxima parcela vincenda, a partir do mês seguinte à indicação e efetiva 
matrícula e pagamento da primeira parcela pelo aluno indicado. Exemplo: O aluno indicou no dia 02 de 

fevereiro. O novo aluno se matriculou no dia 01 de março, efetivou o pagamento da primeira 
parcela em abril. O bônus incidirá sobre a parcela a vencer em maio. 
 
Art. 7.º Para os alunos que já tenham finalizado o pagamento das parcelas, o bônus será revertido em 
créditos de hora/aula, através da oferta de carta bônus, com prazo de 36 meses para utilização, junto aos 
cursos de pós-graduação/MBA ofertados pelo presente convênio. O aluno poderá indicar 10 ou mais 
amigos (novos alunos), mas o desconto máximo será de 50%. A indicação do amigo (novo aluno) poderá 
ocorrer não necessariamente na mesma época e data, sendo que para cada amigo (novo aluno), será 
protocolado e assinado o presente regulamento e preenchida a ficha de indicação anexada em anterior à 
efetivação da matrícula, sendo que o bônus vai sendo cumulado conforme as indicações são realizadas. 
Caso o amigo indicado tranque a matrícula, desista ou abandone, em qualquer momento o curso, 
automaticamente o respectivo bônus será cancelado, e o aluno que indicou será avisado com 30 dias de 
antecedência. 
 
Art. 8º Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos internamente entre as partes. 
 
Art. 9º Validade do Programa a partir de 10/02/2020. 

 
São Paulo/SP, 06 de fevereiro de 2020. 


