
 

 

“MATRICULOU GANHOU” 
EDIÇÃO 2020 – VESTIBULAR DE INVERNO 

 
REGULAMENTO 

A DIREÇÃO DA URI CAMPUS DE SANTO ÂNGELO, no uso de suas atribuições regimentais e 

estatutárias, APRESENTA O PROGRAMA “MATRICULOU GANHOU”, destinados aos ingressantes no 

vestibular de Inverno 2020 nas modalidades de Prova de Redação, Vestibular Complementar, Ingresso com 

a nota do Enem ou Transferência de outras IES, específicos às vagas oferecidas neste processo seletivo, 

assim descrito: 

 

O PROGRAMA 

 

O PROGRAMA “MATRICULOU GANHOU” consiste na indicação, por parte do aluno da URI – 

Campus de Santo Ângelo (ACADÊMICO) aos seus amigos (INDICADOS), para que estes venham a ser 

alunos da UNIVERSIDADE em um dos Cursos com vagas disponíveis no Vestibular de Inverno 2020 nas 

modalidades supracitadas; 

 O aluno receberá o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), considerando o número de amigo(s) indicado(s), na 

seguinte condição: 

a) A importância de R$ 200,00 (duzentos reais) multiplicado pelo número de indicados que cumprir os requisitos 

deste regulamento; 

b) O valor acima estabelecido é cumulativo; 

c) O estudante receberá o prêmio em espécie mediante RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), com indicação 

do nº do PIS e CPF; 

d) O pagamento do prêmio é condicionado à confirmação dos requisitos estabelecidos de matrícula do 

INDICADO ATÉ O FINAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 e apresentação, por parte do indicado, do 

cupom devidamente preenchido e entregue no ato da matrícula; 

e) O cupom, pode ser obtido através do PORTAL DO ALUNO ou no Balcão de Informações do Prédio 20, 

contendo os seguintes itens para preencher: Nome Completo do Acadêmico, Curso e Nome Completo do 

Indicado; 

f) O programa “MATRICULOU GANHOU” é exclusivo aos alunos regularmente matriculados nos Cursos 

de Graduação da URI – Campus de Santo Ângelo, sendo vedada a participação de professores e 

técnicos-administrativos, e/ou seu(s) respectivo(s) filho(s) e/ou cônjuges. 

 Não existe limite de indicações, ou seja, o ESTUDANTE pode indicar quantos amigos quiser. 

 Todas as indicações devem respeitar este regulamento, sendo que os casos omissos serão 

resolvidos pela Direção da URI – Campus de Santo Ângelo. 

 

O Programa terá validade no período de 05/06/2020 a 10/08/2020. 



 

 

 


