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Regulamento Member Get Member Ciências Contábeis 

 

Premiação para alunos de todos os cursos de Graduação do Ibmec Belo Horizonte que 

indicarem amigos para o curso de Ciências Contábeis da unidade a qual pertencem. 

 

Quem pode participar 

Para cada amigo indicado que começar a estudar em Fevereiro/18 o aluno que o indicar 

receberá, a titulo de reembolso, em Agosto de 2018*, o valor equivalente a 20% da sua 

mensalidade. 

O amigo indicado deverá ter sido aprovado em um dos processos seletivos - Vestibulares, 

ENEM, Transferência Externa ou Obtenção de Novo Título e estar regularmente 

matriculado ao término do primeiro semestre letivo.  

 

Como participar 

Para participar do programa o aluno** que fizer a indicação deverá estar regularmente 

matriculado e adimplente ao final do primeiro semestre letivo.  

Não serão considerados como “indicados” alunos que já tenham tido algum vínculo anterior 

com o Ibmec. 

Para formalizar a participação o candidato indicado precisa se inscrever em algum dos 

processos seletivos Ibmec e, em seguida, seguir as orientações abaixo: 

1) Organizar os dados abaixo antes da efetivação da matrícula do indicado. 

 Nome Completo de quem está indicando; 

 Curso de quem está indicando; 

 Matrícula de quem está indicando; 

 E-mail de quem está indicando; 

 Telefone para contato de quem está indicando; 

 Nome completo do amigo indicado; 
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 CPF do amigo indicado; 

 E-mail do amigo indicado; 

 Telefone do amigo indicado. 

Importante: Indicações com dados incompletos não serão contabilizadas no programa. 

2) Enviar para nossa equipe de atendimento: 

 Belo Horizonte - admissoesbh@ibmec.edu.br 

 

O aluno que indicar receberá uma confirmação da indicação por e-mail e, nas datas 
informadas, deverá procurar a secretaria da sua unidade. 

 

Professores e colaboradores do Ibmec podem fazer indicações de candidatos, porém não 
recebem o benefício. Os indicados receberão a isenção da taxa de inscrição.  

 

*Alunos que concluam a graduação no 1º semestre/18 também podem participar e receberão o reembolso em Agosto de 

2018. 

**Alunos Ibmec PROUNI 100% não participam do programa, uma vez que não possuem valores de mensalidades a 

serem reembolsados. 
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