Convênio Censupeg
O presente regulamento versa sobre as condições gerais referentes ao convênio entre o Grupo Censupeg e a SBNPp,
com o objetivo de beneficiar os associados à SBNPp para ingresso em cursos de Pós-Graduação disponíveis na sua
região.
1. O Convênio Censupeg tem validade prévia de 01/11/2016 à 20/09/2017, podendo ser alterada, encerrada ou
prorrogada por decisão do Grupo Censupeg ou da SBNPp sem aviso prévio.
2. Através do Convênio Censupeg, o associado à SBNPp poderá ingressar em um dos cursos disponíveis na sua região
através do benefício de 10% de desconto em todas as parcelas do curso.
3. Para ser contemplado, o associado deve ter em mãos a sua carteirinha de associado e estar em dia com a
anuidade da SBNPp.
4. A campanha está vinculada ao regulamento de campanhas de matrículas do Grupo Censupeg que está disponível
no site www.censupeg.com.br, conforme os critérios descriminados no item 1 – “Disposições Gerais da Campanha”,
item 2 – “Das bonificações” e 7 – “Da realização das Campanhas”, cabe destacar:
– A taxa de matrícula e taxa de orientação não estão inclusas na campanhas assim como demais taxas
acadêmicas.
– As campanhas Indica 10 Ganha 100%, Ex-Aluno, Melhor Idade e Incompany não são cumulativas, caso o
aluno seja contemplado por mais de uma campanha prevalecerá sempre a de maior porcentagem.
– Não participarão da Campanha de Matrículas os alunos que ingressarem em cursos oferecidos no
formato de complementação, assim como alunos que ingressarem através do Educa Mais Brasil, ou
qualquer outro programa de bolsas de estudo.
5. Para solicitar o benefício, o aluno deverá comunicar o Consultor Educacional (Representante local da instituição)
sobre o interesse de ingressar através da campanha, apresentar a carteirinha de associação e preencher no contrato
de matrícula o campo “Outro: SBNPp - Convênio Censupeg”, o preenchimento precisará acontecer no momento da
assinatura do contrato e em hipótese alguma poderá ser alterado, caso o aluno por quaisquer motivos não registrar
o nome da campanha, não será contabilizado para a bonificação.
6. A Campanha poderá ser suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer
outro motivo que comprometa a sua realização, a juízo do Grupo Censupeg, sem que isso importe qualquer direito
indenizatório.
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