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 O Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, situado à Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100, Bairro 
Fraron, na cidade de Pato Branco - PR, por intermédio de sua Reitora, no uso de suas atribuições 
regimentais, TORNA PÚBLICO o Regulamento da Campanha Indique um Amigo 2023/1 - Vem Comigo pro 

UNIDEP. 

1.1. O REGULAMENTO DA CAMPANHA INDIQUE UM AMIGO 2023/1 visa a participação de acadêmicos 
regularmente matriculados, a partir do 1º período, nos seguintes cursos desta Instituição de Ensino 
Superior: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e 
Propaganda, Direito, Educação Física –  Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia de Software, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética e 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.    

1.2. A participação se dá a partir da indicação, por parte de estudantes dos cursos elencados no item 1.1, 
de novos alunos ingressantes no Primeiro Semestre de 2023, matriculados de 19 de janeiro a 10 de 
fevereiro de 2023, conforme o item 2.2. 

2.1.   As indicações podem ser feitas no endereço https://materiais.unidep.edu.br/indique-um-amigo, no 
período de 19/01/2023 a 10/02/2023.  

2.2.  Para concorrer às premiações previstas no item 3, as indicações devem ser efetivadas em matrículas   
de ingressantes no Primeiro Semestre de 2023 nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física – 
Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil (modalidade semipresencial), Fisioterapia, Odontologia, 
Pedagogia (modalidade semipresencial), Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
(modalidade semipresencial), e realizadas por acadêmicos regularmente matriculados nesta 
Instituição de Ensino Superior (conforme item 1.1).   

2.3.  Eventuais indicações realizadas fora do prazo descrito no item 2.1 serão desconsideradas. 

2.4.  As indicações não estão restritas ao curso em que o acadêmico participante esteja matriculado, ou 
seja, é possível indicar calouros de diferentes cursos, desde que respeite o item 2.2.  

2.5.  O número de indicações permitidas por participante é ilimitado, desde que respeite às condições 
previstas neste Regulamento. 

2.6.  Para que a indicação seja validada, o ingressante deve cursar ao menos 40% do primeiro semestre de 
2023, ou seja, permanecer regularmente matriculado e com situação financeira regular até 10 de abril 
de 2023.   

2.7. Na ocorrência da indicação de um ingressante por mais de um acadêmico veterano, prevalecerá 
primeira indicação realizada, considerando data e horário. 
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3.1 Os alunos responsáveis pelas indicações, regularmente matriculados nos cursos elencados no item 
1.1, que mais tiverem indicações efetivadas em matrícula, ganharão:  

1º lugar: Um (01) Smartband Xiomi Mi Band 

2º lugar: Uma (01) Alexa;  

3º lugar: Um (01) Livro da Alexandria Livraria e Café;   

4º lugar: Uma (01) camiseta do Pato Basquete. 

5º lugar: Uma (01) camiseta do UNIDEP Futsal Pato Branco Feminino. 

3.2 No caso de empate no número de indicações entre dois ou mais acadêmicos, prevalecerá a indicação 
realizada pelo acadêmico matriculado em período mais avançado do curso. Em persistindo o empate, o 
critério de desempate será a idade do acadêmico, sendo considerada a indicação daquele de maior idade, 
observando-se dia, mês e ano de nascimento. 

3.3 As premiações são vinculadas à aprovação do candidato indicado no Processo  Seletivo 2023/1, à 
sua matrícula no referido curso, conforme indicado no item 2.2, e à manutenção do seu vínculo ativo 
com o UNIDEP até a data indicada no item 2.6, não  podendo ser transferidas sob nenhuma hipótese 
para outro curso ou acadêmico.  

4.1. A divulgação final dos resultados da Campanha Indique um Amigo 2023/1 será realizada pela Reitoria 
do UNIDEP em 20/04/2023. 

 
 

5.1. Serão automaticamente eliminados da Campanha aqueles acadêmicos veteranos que não 
cumprirem as condições previstas neste Regulamento e nos Editais do Processo  Seletivo 2023/1, bem 
como não observarem os requisitos legais para o ingresso nos cursos de Graduação (Lei n. º 9.394 de 
20 de dezembro de 1996). 

5.2.   O UNIDEP se reserva no direito de revisar ou cancelar este Regulamento sempre que houver 
impossibilidade na sua execução ou inviabilidade financeira para a abertura da turma de ingressantes dos 
cursos elencados no item 2.2. Se, por qualquer motivo, alheio  à vontade e controle do UNIDEP, não 
for possível a realização desta Campanha conforme o planejado, este poderá modificá-la, suspendê-
la e/ou finalizá-la, mediante aviso aos participantes. 

5.3.   Caso a Campanha tenha seu término antecipado, o UNIDEP deverá avisar ao público em geral e aos 
participantes, explicando as razões que o levaram a tal decisão. 

5.4.   Se for constatado que o acadêmico veterano participante praticou qualquer tipo de fraude para a 
obtenção das premiações, ele será                                 automaticamente excluído da Campanha e as premiações serão 
canceladas.  

5.5.  A participação na Campanha implica na total aceitação do disposto neste Regulamento e nos                              Editais 
do Processo Seletivo 2023/1 desta Instituição. 

 
Pato Branco - PR, 19 de janeiro de 2023. 

 
 

Ornella Bertuol Antunes 
Reitora 
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