
Corrida de prêmios FAPCOM 
1 - Objetivo: 
Incentivar o marketing boca-a-boca e indicação dos alunos, visando o 

aumento na captação de novos ingressantes. 

 

2 - Mecânica: 
A corrida será feita no esquema de ranking. O aluno que indicar pessoas 

para os cursos oferecidos pela FAPCOM ganha pontos, que somados, 

classificam-no na ação.  

 

2.1 - Cursos de Graduação: 
 

As modalidades e as respectivas pontuações para cada candidato que 

efetivar a sua participação no processo seletivo mediante o pagamento do 

boleto de inscrição são: 

 

Cursos de Graduação em Comunicação e Filosofia - Duração de 4 anos 

 

• Vestibular – 50 pontos; 

 

Transferência: 
 

• 2º semestre – 35 pontos; 

• 3º semestre – 30 pontos; 

• 4º semestre – 25 pontos; 

• 5º semestre – 20 pontos; 

• 6º semestre – 15 pontos; 

• 7º semestre – 10 pontos; 

• 8º semestre – 05 pontos; 

 

 

 

 



Cursos de graduação tecnológica – Duração de 2 anos 

 

• Vestibular – 40 pontos; 

 

Transferência: 
 

• 2º semestre – 20 pontos; 

• 3º semestre – 15 pontos; 

• 4º semestre – 10 pontos; 

 

2.2 – Outros Cursos: 
 

As modalidades e as respectivas pontuações para cada candidato que 

efetivar a sua matrícula nos demais cursos são: 

 

• Pós-graduação - 50 pontos; 

• Curso Melhor Idade - 30 pontos; 

• Cursos de Extensão - 30 pontos; 

 

O ranking será divulgado quinzenalmente até o final do processo seletivo no 

site, nas redes sociais e nos murais da FAPCOM. 

 

3 - Controle da indicação cursos de graduação: 
O candidato ao vestibular e/ou transferência deverá selecionar o item 

indicação de aluno e indicar no campo especifique, no ato da inscrição, o 

Nome Completo e/ou RA da pessoa que o indicou. Não será aceita a 

formalização da indicação por qualquer outro meio que não pelo formulário 

de inscrição, disponível no site da FAPCOM. 

 

3.1 Controle da indicação para outros cursos: 
 

O ingressante deverá solicitar para incluiri no campo observação, no ato do 

preenchimento do requerimento de matrícula, o Nome Completo e/ou RA da 



pessoa que o indicou. Não será aceita a formalização da indicação por 

qualquer outro meio que não pelo requerimento de matrícula a ser 

preenchido na Secretaria Acadêmica FAPCOM. 

 

 
4 - Período: 
A ação terá duração semestral, com pontuações válidas até a data da última 

prova do processo seletivo vigente inclusive para a categoria outros cursos.  

 

4.1 – Divulgação dos resultados: 
 

Serão divulgadas parciais quinzenais dos resultados. A divulgação do 

resultado final será feita em até 15 dias após a data de realização da última 

prova do processo seletivo vigente. 

 

5 - Premiação: 
1º lugar – Notebook HP Pavillon 14 – R$ 1.799,00 

2º lugar – I Pad Mini Apple 16GB Wi-fi 7.9” - R$ 1.124,10  

3º lugar – I POD Shuffle Apple 2Gb Prata - R$ 259,00 

 

Os prêmios estarão disponíveis para retirada em até 30 dias da divulgação 

do resultado final. Os prêmios não poderão ser recebidos em dinheiro. 

 

6 - Participação 
Podem participar da ação todos os alunos regularmente matriculados na 

FAPCOM de qualquer curso de graduação, pós-graduação ou curso melhor 

idade. 

 


