REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DESCONTO PARA ALUNOS DA
ESCOLA TÉCNICA SANTA CASA BH
O Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa BH oferece R$100,00 de desconto na
mensalidade, do mês subsequente, para os alunos que indicarem amigos para fazerem os
novos cursos Técnicos, de acordo com os critérios estabelecidos abaixo:
1. Os descontos serão disponibilizados apenas para os alunos que indicarem um amigo e
ele efetivar a matricula em um dos novos cursos Técnicos.
2. O desconto de R$100,00 na mensalidade, será efetivado no mês subsequente ao
pagamento da primeira mensalidade do amigo indicado.
3. Os descontos serão válidos apenas para novas matrículas.
4. Os descontos serão válidos conforme critérios abaixo para cada tipo de curso:
 Técnico em Estética
 Técnico em Farmácia
 Técnico em Segurança do Trabalho
5. Para ser contemplado com o desconto a matrícula deve ser realizada dentro do prazo
especificado para cada curso, e o candidato deverá requerer o desconto no ato da
matrícula.
6. Para ter direito ao benefício, o candidato indicado deverá se matricular em um novo
curso descrito acima, trazer a documentação necessária para matrícula no período
estipulado e entregar na Secretaria Acadêmica do IEP SCBH (Rua Domingos Vieira, 590
- Santa Efigênia). Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9:00 às
17:00 hs.
7. Para fins de comprovação, informe o nome do aluno da Escola Técnica que o indicou a
fazer o curso e os demais documentos exigidos pelo curso escolhido. Confira a lista de
documentos na pagina de seu curso através do site da Santa Casa de BH no endereço
www.santacasabh.org.br.
8. Os valores designados como taxas de inscrição e/ou matrícula deverão ser pagos de
forma integral pelo aluno.
9. Desconto não cumulativo com outros benefícios/descontos/bolsas.
10. Os alunos, pelo simples ato, manifestam sua total concordância com as regras e
condições da presente promoção, não podendo delas alegar desconhecimento.
11. São automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as
regras estabelecidas neste regulamento.
Observações:
 O Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa BH reserva-se o direito de alterar o
cronograma do curso e de, eventualmente, substituir algum professor em razão de

imprevistos que fujam ao seu controle, assumindo o compromisso de comunicar
previamente o aluno.
 Cancelar o curso caso não haja número de matriculados que justifique a sua oferta,
realizando a devolução no prazo de 20 dias úteis do valor pago como primeira parcela
do curso.

