
Campanha de Matrículas 2016 
 

Regulamento 
 

Cursos Regulares Adultos (Unidades e Corporate Solutions) 
 

 
1. É promotora deste concurso a Associação Alumni, entidade sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ sob o número 62.572.789/0001-02 e com sede na Rua Alexandre Dumas, nº 2.220, 3º 
andar – Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP. 

 
 
2. Podem participar desta promoção quaisquer pessoas físicas, exceto funcionários da 

Alumni, alunos bolsistas e alunos matriculados por meio de acordos de permuta. 
 

a) São participantes dessa promoção alunos que efetivarem rematrícula nos cursos Access, Leader, 
Master ministrados pela Alumni em suas Unidades e nas instalações de empresas parceiras, 
denominados “Corporate Solutions”. 

 
b) Ficam excluídos desta promoção todos os alunos rematriculados em Cursos Juniors e Pre-Teens, 

tanto nas Unidades Alumni quanto em cursos ministrados nas instalações de parceiros 
denominados “School Solutions”, bem como alunos Teens matriculados em cursos ministrados 
nas instalações de parceiros denominados “School Solutions”. Ficam também excluídos da 
promoção alunos cujos cursos ocorram somente às sextas-feiras aos sábados à tarde (Special 
Hours), cursos superintensivos de férias (Summer/Winter Program). 

 
3. Para participar da Promoção o aluno deve: 
 

a) Efetivar sua rematrícula até 15/12/2015 nos Cursos Regulares de Inglês para Adultos (Access, 
Leader e Master) ministrados nas Unidades Alumni, para o período 1º Semestre de 2016, por 
meio de cheque para depósito imediato, dinheiro (no momento da matrícula) ou boleto bancário, 
desde que esteja quitado até 15/12/2015. 
 

OU 
 
 
b) Efetivar sua rematrícula nos Cursos Regulares de Inglês para Adults (Access, Leader e Master) 

ministrados nas instalações de empresas parceiras, denominados “Corporate Solutions”, para 
o período 1º Semestre de 2016, até 15/12/2015 por meio de cheque para depósito imediato, 
dinheiro (no momento da matrícula) ou boleto bancário, desde que esteja quitado até 
15/12/2015. 

 
 

 
4. O aluno que efetivar sua matrícula de acordo com o estipulado no item 3a deste 

regulamento fará jus a: 
 

a) Os 20 primeiros alunos que realizarem o pagamento do boleto ganharão o material didático do 
próximo semestre. 
 

b) Concorrer no sorteio dos seguintes prêmios: 
 
- Alunos com idade igual ou superior a 18 anos: 1 bolsa de estudo integral para um curso 
de inglês com duração de 1 mês, ministrado na Western Illinois University, em Macomb, nos 
Estados Unidos. Estão incluídos na Bolsa Integral de Estudo os Tuition Fees, acomodação 
estudantil e passagem aérea. Eventuais despesas para obtenção de passaporte, visto e 



outros documentos, assim como seguro saúde, alimentação e outras despesas nos Estados 
Unidos, como compras, passeios e quaisquer outras não definidas explicitamente neste 
parágrafo são de responsabilidade do vencedor.  
 
- 10 cupons de desconto no valor total de 50% sobre o valor do estágio do 1º Semestre de 
2016 em que o vencedor se houver rematriculado, para os alunos dos cursos Access, Leader 
e Master ministrados nas unidades Alumni até o dia 15/12/2015. 
 
- Os 20 primeiros pagantes do boleto ganharão o material do próximo semestre. Os demais 
participarão do sorteio do material didático de acordo com nível e disponibilidade descrita 
abaixo: 
 
- 50 livros “WORLD ENGLISH INTRO B - COMBINED EDITION WITH CD-ROM”, para os 
alunos que se rematricularem no curso Access 2. 
 
- 50 livros “WORLD ENGLISH 1A - COMBINED EDITION WITH CD-ROM”, para os alunos 
que se rematricularem no curso Access 3. 
 
- 40 livros “WORLD ENGLISH 1B - COMBINED EDITION WITH CD-ROM”, para os alunos 
que se rematricularem no curso Access 4. 
 
- 50 livros “WORLD LINK 2A - STUDENT BOOK / WORKBOOK COMBINED WITH CD-ROM 
- SECOND EDITION”, para os alunos que se rematricularem no curso Leader 1. 
 
- 50 livros “WORLD LINK 2B - STUDENT BOOK / WORKBOOK COMBINED WITH CD-ROM 
- SECOND EDITION”, para os alunos que se rematricularem no curso Leader 2. 

 
- 50 livros “AMERICAN ENGLISH FILE 3 - STUDENT BOOK WITH ACCESS CODE” e 
“AMERICAN ENGLISH FILE 3 - WORKBOOK WITH MULTI-ROM”, para os alunos que se 
rematricularem nos cursos Leader 3 e 4. 
 
- 40 livros “ALUMNI - VIEWPOINT 1 - STUDEN'T BOOK” e “ALUMNI - VIEWPOINT 1 – 
WORKBOOK”, para os alunos que se rematricularem nos cursos Master 1 e 2. 
 
- 40 livros “ALUMNI - VIEWPOINT 2 - STUDENT'S BOOK” e “ALUMNI - VIEWPOINT 2 – 
WORKBOOK”, para os alunos que se rematricularem nos cursos Master 3 e 4. 
 
 

5. O aluno que efetivar a rematrícula entre os dias 16/12/2015 a 30/12/2015, nos cursos Access, 
Leader e Master, ministrados nas unidades da Alumni, para o 1º semestre de 2016, poderá 
participar do sorteio do material didático. 

 
 

6. O aluno que efetivar sua matrícula de acordo com o estipulado no item 3b deste 
regulamento fará jus a: 

 
 

a) Concorrer no sorteio do seguinte prêmio: 
 

- Alunos com idade igual ou superior a 18 anos: 1 bolsa de estudo integral para um curso 
de inglês com duração de 1 mês, ministrado na Western Illinois University, em Macomb, nos 
Estados Unidos. Estão incluídos na Bolsa Integral de Estudo os Tuition Fees, acomodação 
em dormitório estudantil e passagem aérea. Eventuais despesas para obtenção de 
passaporte, visto e outros documentos, assim como seguro saúde, alimentação e outras 
despesas nos Estados Unidos, como compras, passeios e quaisquer outras não definidas 
explicitamente neste parágrafo são de responsabilidade do vencedor.  
 



 
 
 
 
 
Parágrafo Único 

Os prêmios não podem, em hipótese alguma, ser convertidos em dinheiro ou transferidos para 
outra pessoa. 

 
Os alunos que efetuarem a rematrícula por telefone, fax ou e-mail participam da promoção em 
todos os seus benefícios, desde que o façam conforme o estabelecido nos itens 2 e 3 deste 
regulamento. 

 
 
7. O período de participação será até 15/12/2015 inclusive. 

 
 

8. O ganhador da Bolsa de Estudo Integral terá direito ao prêmio somente após cursar 
integralmente o primeiro semestre do curso em que se rematriculou (Conclusão em junho 
de 2016). Caso o ganhador cancele a matrícula antes de junho de 2016, o mesmo perderá, 
imediatamente, o direito de usufruir do prêmio, passando o direito a outro sorteado. 

 
 
9. A apuração do sorteio dos prêmios descritos no item 4 deste regulamento, será aberta ao 

público e ocorrerá na segunda-feira, dia 18/01/2016, às 14h, na Unidade Alexandre Dumas, 
situada na Rua Alexandre Dumas 2220, térreo. Os números de rematrícula de todos os 
participantes estarão em um recipiente, separados de acordo com a data da matrícula, 
conforme estabelecido no item 3 deste regulamento. 

 
a) Cada participante poderá ser premiado uma única vez; assim, após a apuração de cada um dos 

prêmios, o nome do ganhador será retirado para efeito da apuração dos prêmios subseqüentes. 
 
 
10. O aluno que houver, até a data do sorteio, cancelado a sua rematrícula, não será 

considerado ganhador de nenhum dos prêmios aqui estipulados. Nesse caso, será feita 
nova apuração para substituição do vencedor. Da mesma maneira, clientes que optarem 
por efetuar em cheque o pagamento da 1ª parcela ou valor integral do curso, conforme 
estabelecido no item 3a e 3b deste regulamento, serão também excluídos da promoção 
caso os cheques não obtenham, por qualquer motivo, a devida compensação. 

 
 

11. Os prêmios não serão distribuídos no local da apuração, mesmo que o ganhador esteja   
presente. No ato da apuração, será feita a verificação da legitimidade dos ganhadores, de 
acordo com as condições estabelecidas neste regulamento, e estes serão contatados 
posteriormente pela promotora por meio de suas informações cadastrais. Inclusive os 20 
ganhadores do material didático. 

 
 
12. Os cupons de desconto no valor de 50% sobre o valor total do estágio contratado são 

pessoais e intransferíveis, ficando vetado o repasse do prêmio a qualquer outra pessoa. 
 
 

13. Os cupons de desconto no valor de 50% sobre o valor total do estágio contratado somente 
poderão ser utilizados pelos próprios vencedores, e apenas nos cursos do 1º Semestre de 
2016 em que estes se houverem matriculado. A não utilização do cupom de desconto no 
período estabelecido implicará na perda do prêmio sem que qualquer compensação seja 
devida pela promotora. 



 
 
14. Serão considerados vencedores aqueles em cujo nome foi feita a rematrícula, ou seja, o 

aluno. 
 

15. Não serão válidas as participações fora dos prazos estabelecidos neste regulamento. 
 

 
16. Os prêmios só serão atribuídos após a verificação do cumprimento de todas as regras e 

regulamento do concurso, sendo desclassificados para efeito de premiação aqueles que 
não as cumprirem integralmente. 

 
 

17. Os participantes, ao fazerem suas inscrições, manifestam sua total concordância com as 
regras deste concurso. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

 
 

18. Os ganhadores concordam tacitamente em ceder gratuitamente aos patrocinadores seus 
direitos de nome, imagem, endereços e sons de voz para efeito de divulgação deste evento. 

 
 

19. Os participantes concordam expressamente, pelo simples ato de participação, que a 
patrocinadora não será responsável por qualquer dano ou prejuízo oriundo da aceitação do 
prêmio e de sua participação no Concurso. 

 
 
20. Este concurso se destina à divulgação de cursos da língua inglesa pela Associação Alumni, 

entidade sem fins lucrativos. 
 

21. Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
 

São Paulo, 23 de Novembro de 2015 
 


