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NÍVEL DE ENSINO Graduação e Pós (Presencial e EAD) 

VALIDADE Processo Seletivo 2020/2 e Ciclo 2 EAD 

VIGÊNCIA Matrículas até 30/09/2020 
 

 

 
Para cada nova matrícula que aluno Multivix indicar para o Processo Seletivo Multivix 

2020/2, presencial ou EAD, será concedido um crédito de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada aluno matriculado na Graduação Presencial e R$ 100,00 (cem reais) por indicado 

que realizar a sua matrícula na Graduação ou Pós EaD Multivix.  

 

Ao candidato Ingressante por Transferência que concluir a sua matrícula e indicar amigos 

para ingressarem por Transferência na Multivix, será concedido crédito de R$ 200,00 

(duzentos reais) para cada novo aluno matriculado na Graduação Presencial e R$ 100,00 

(cem reais) por indicado que realizar a sua matrícula na Graduação EaD. 

 

a) O crédito será concedido ao aluno adimplente, de acordo com número de alunos 

indicados, após a permanência e adimplência destes, por no mínimo 3 (três) meses do 

semestre letivo, do contrário, o desconto será cancelado automaticamente; 

b) O benefício concedido ao aluno se dará em forma de desconto nas mensalidades 

vincendas após o prazo de permanência indicado no presente regulamento; 

c) Caso o aluno indicador seja bolsista integral, terá direito ao reembolso equivalente ao 

valor do benefício concedido; 

d) A concessão do benefício fica condicionada à inexistência de Processo Disciplinar 

Interno para o aluno, caso contrário, será automaticamente cancelado. Para os efeitos do 

disposto no presente item, será considerada infração disciplinar, àquela aferida mediante 

processo administrativo disciplinar transitado em julgado.  

e) O benefício é válido para indicadores que sejam alunos do curso de Medicina. 

f) O benefício não será válido para indicações de novas matrículas para o curso de 
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Medicina, visto que o ingresso neste curso se dá exclusivamente por meio de classificação e 

aprovaçao no Processo Seletivo Anual. 

g) O benefício será cumulativo com outros descontos que o aluno possa vir a ter. 

h) O benefício concedido possui caráter pessoal e intransferível 

 

 

Vitória, 02 de maio de 2020.  
 
 
 
 
 

 

        
   
     Fernando Bom Costalonga          Hemyle Rocha Ribeiro Maia 
Diretor Adm. e Financeiro Corporativo                 Gerente Financeira Corporativa  
 


