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REGULAMENTO 
 

Desafio de Casos Vestibular de Inverno – Donos do Futuro – PUCPR Câmpus Maringá 
e Shopping Avenida Center 

 
1. Descrição 

 
1.1 O Desafio de Casos Vestibular de Inverno – Donos do Futuro é uma iniciativa da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná / PUCPR – Câmpus Maringá e da Actions 

Consultoria Jr em parceria com o Shopping Avenida Center que tem como intuito 

selecionar futuros alunos do curso de Administração no período noturno. 

 

1.2 O Desafio proporcionará aos competidores a possibilidade de desenvolver as 

habilidades de trabalho em equipe, visão analítica e sistêmica de uma situação 

empresarial, tomada de decisão e outras habilidades essenciais para seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

1.3 Os vencedores e finalistas do Desafio serão premiados com descontos nas 

mensalidades do Curso de Administração, vale compras no Shopping Avenida 

Center, entradas para o Ody Park Aquático entre outros prêmios conforme item 9 

deste regulamento. 

 

1.4 O Desafio não substitui o vestibular, para ser premiado com o desconto os 

competidores precisam vencer o desafio e serem aprovados no vestibular da PUCPR 

– Câmpus Maringá, podendo ser o vestibular convencional ou o vestibular 

agendado. 

 

2. Objetivos 
 

2.1 O objetivo principal do Desafio é promover uma competição entre alunos do ensino 

médio interessados em ingressar no Curso de Administração, período noturno, da 

PUCPR Câmpus Maringá, no segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 

2020. 

 

2.2 Primeiro objetivo específico: estimular o perfil empreendedor, profissional 

executivo, visão sistêmica de mercado e habilidades gerenciais para tomada de 

decisão. 

 

2.3 Segundo objetivo específico: selecionar potenciais alunos para o Curso de 

Administração visando a concessão de descontos na mensalidade aos vencedores. 
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3. Equipes e Participantes 
 

3.1 Serão permitidas até 20 equipes no Desafio, preferencialmente uma equipe por 

escola, sendo que uma escola só poderá ter mais de uma equipe se restarem vagas 

dentre as 20 oferecidas. 

 

3.2 As equipes podem ser formadas por no mínimo 2 e no máximo 5 candidatos, com 

interesse em se graduar no Curso de Administração.  

 

3.3 Podem se inscrever alunos do terceiro ano do ensino médio e alunos de cursinho. 

Considerando que as aulas iniciam em 05 de agosto de 2019, os alunos de cursinho 

são os mais indicados para compor a equipe. No entanto, alunos do terceiro ano 

são fortemente convidados a participar da equipe. 

 

3.4 Cada equipe deve conter um representante maior de 18 anos responsável pelos 

alunos participantes, que pode ser um professor ou funcionário da escola. Esse 

representante deve assumir o papel unicamente de representante, não de 

participante efetivo, conforme item 10 deste regulamento. 

 

3.5 A escola em comum acordo com esse representante é responsável por formar a 

equipe, dando prioridade para alunos que possuam interesse em realizar o curso de 

Administração. 

 

4. Inscrições 
 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas entre 01/07/2019 até 19/07/2019 no site 

www.pucpr.br/campus-maringa/desafio-de-casos/ 

 

4.2 A taxa de inscrição será de R$ 120,00 por equipe. 

 

4.3 A inscrição deverá ser paga por meio de depósito ou transferência para: 

 

Actions Consultoria Junior 

Sicoob/Bancoob: 756 

Agência/Cooperativa: 4340-0 

Conta: 139.239-5 

CNPJ: 27.501.463/0001-93 

 

5. O Desafio 
 

5.1 O Desafio acontecerá durante os dias 24, 25 e 26 de julho nas dependências da 

PUCPR Câmpus Maringá (Av. Duque de Caxias, 1020 - Zona 7, Maringá - PR, 87020-

025) e do Shopping Avenida Center (Av. São Paulo, 743 - Centro, Maringá - PR, 

87030-040). 
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5.2 Durante o desafio serão ministradas aulas e palestras pelos professores do Curso de 

Administração e executivos do Shopping Avenida Center. 

 

5.3 No dia 19/07/2019, depois do encerramento das inscrições, todas as equipes 

receberão por e-mail um documento com informações sobre o Caso. 

 

5.4 Cada equipe deverá ter pelo menos um notebook sempre à disposição para 

execução das etapas, sendo de responsabilidade da própria equipe providenciar o 

equipamento. Mais de um notebook pode ajudar na agilidade da equipe durante o 

Desafio. Caso os alunos não possuam o equipamento, solicitamos que a escola 

ofereça à equipe. 

 

6. O Desafio – Etapa 1 
 

6.1 No dia 24/07/2019 às 8h30 no Auditório Murilo Krieger, térreo do prédio da PUCPR 

Câmpus Maringá, acontecerá a abertura do Desafio, entrega de materiais de 

orientação e identificação e palestra de orientação para etapa 1, com previsão de 

término para 11h30. 

 

6.2 No dia 24/07/2019 às 13h30 na Sala Imbuia, no segundo andar do prédio da PUCPR 

Câmpus Maringá, as equipes se reunirão para desenvolver a primeira etapa do 

desafio. 

 

6.3 Os alunos participantes e os representantes (professores ou funcionários das 

escolas) receberão uma camiseta e um crachá do Desafio de Casos e deverão usar 

durante toda a competição. 

 

6.4 A entrega do relatório da primeira etapa deverá acontecer até às 17h30 pelo site 

www.pucpr.br/campus-maringa/desafio-de-casos/. 

 

6.5 A primeira etapa será classificatória e não eliminatória, todas as equipes 

participarão da segunda etapa. 

 

6.6 O critério de avaliação da entrega da etapa 1 será apresentado na palestra de 

orientação da etapa 1. 

 

6.7 Mais informações sobre a primeira etapa poderão ser encontradas no documento 

do Desafio de Casos e na palestra de orientação. 

 

7. O Desafio – Etapa 2 
 

7.1 No dia 25/07/2019 às 8h30 no Cinema do Shopping Avenida Center acontecerá a 

palestra de orientação para a etapa 2, com previsão de término para 10h30.  
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7.2 Após a palestra de orientação os participantes estarão liberados para coletar e 

analisar dados dentro do Shopping Avenida Center, não atrapalhando o fluxo 

normal das lojas, dos funcionários e dos clientes. 

 

7.3 O shopping disponibilizará uma sala/loja exclusiva para as equipes se reunirem e 

desenvolverem seus projetos.  

 

7.4 Os alunos participantes e os representantes (professores ou funcionários das 

escolas) receberão uma camiseta e um crachá do Desafio de Casos e deverão usar 

durante toda a competição. 

 

7.5 A entrega do relatório da segunda etapa deverá acontecer até às 17h30 pelo site 

www.pucpr.br/campus-maringa/desafio-de-casos/. 

 

7.6 A segunda etapa será eliminatória e classificatória, de modo que, avançarão para a 

terceira etapa apenas as seis equipes com maior pontuação acumulada. 

 

7.7 O resultado será divulgado às 20h00 no Shopping Avenida Center, no mesmo local 

disponibilizado para execução dos projetos. 

 

7.8 O critério de avaliação da entrega da etapa 2 será apresentado na palestra de 

orientação da etapa 2. 

 

7.9 Mais informações sobre a segunda etapa poderão ser encontradas no documento 

do Desafio de Casos e na palestra de orientação. 

 

8. O Desafio – Etapa 3 (Fase Final) 
 

8.1 No dia 26/07/2019 às 8h30 no Cinema do Shopping Avenida Center acontecerá a 

palestra de orientação para a etapa 3, com previsão de término para 9h30.  

 

8.2 Após a palestra de orientação os participantes estarão liberados para coletar e 

analisar dados dentro do Shopping Avenida Center, não atrapalhando o fluxo 

normal das lojas, dos funcionários e dos clientes.  

 

8.3 O shopping disponibilizará uma sala/loja exclusiva para as equipes se reunirem e 

desenvolverem seus projetos.  

 

8.4 Os alunos participantes e os representantes (professores ou funcionários das 

escolas) receberão uma camiseta e um crachá do Desafio de Casos e deverão usar 

durante toda a competição. 
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8.5 A entrega da fase final consiste na apresentação do projeto para banca avaliadora 

que acontecerá a partir das 16h. A ordem das apresentações será estabelecida por 

sorteio. 

 

8.6 As bancas acontecerão na sala de treinamentos do Shopping Avenida Center. 

 

8.7 A banca avaliadora será composta por 5 membros entre professores de 

Administração da PUCPR e executivos do Shopping Avenida Center, que poderão 

realizar perguntas durante a apresentação.   

 

8.8 A divulgação do resultado acontecerá 1 hora depois do final da última apresentação 

no portal do Shopping Avenida Center. 

 

8.9 O critério de avaliação da entrega da etapa 3 será apresentado na palestra de 

orientação da etapa 3. 

 

8.10 Mais informações sobre a terceira etapa poderão ser encontradas no documento 

do Desafio de Casos e na palestra de orientação.  
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TABELA RESUMO DAS ETAPAS (INFORMAÇÕES COMPLETAS NOS ITENS 6, 7 e 8 DO REGULAMENTO) 

 

Etapas Atividades Horário Local 

Etapa 1 

24/07 

Cerimônia de Abertura 
Prof. Vitor Nogami (PUCPR) 

Palestra: Setor de Shopping Center 
Alexandra Staudt (Shopping AV Center) 

8h30 

às 

11h30 

Auditório - PUCPR 

Etapa 1 – Análise do Setor 

13h30 

às 

17h30 

Sala Imbuia – PUCPR 

(2º andar) 

Etapa 2 

25/07 

Palestra: Pesquisa de Mercado 
Prof. Vitor Nogami (PUCPR) 

8h30 

às 

10h30 

CINE AVENIDA 

Etapa 2 – Pesquisa in Locu 

10h30 

às 

17h30 
Shopping Avenida Center 

 

Loja I 125 (QG) 
Divulgação do Resultado 20h00 

Etapa 3 

26/07 

Palestra: O Novo Negócio 
Lucas Barion de Oliveira 

Henrique Aragão Yamada 

(Actions Consultoria Jr.) 

8h30 

às 

9h30 

CINE AVENIDA 

Etapa 3 – O Novo Negócio 

9h00  

às 

16h00 

Shopping Avenida Center 

Loja I 125 (QG) 

Apresentação do Negócio 

16h00 

às 

18h00 

Sala de Treinamentos do 

Shopping 

Encerramento e Premiação 19h00 
Praça de Alimentação 

(Ala Rosa) 
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9. Premiação 
 
9.1 Todos os participantes da fase final (seis equipes finalistas) ganharão uma entrada 

para passar um dia no Ody Park Aquático, incluindo o representante da equipe.  

 

9.2 O prêmio para a equipe vencedora será de até 100% de desconto na mensalidade 

do curso de Administração nos primeiros 12 meses, devendo obrigatoriamente ser 

dividido entre os participantes da equipe (50% para cada aluno em caso de 

equipes de 2 integrantes, 33,33% para cada aluno em caso de equipes de 3 

integrantes, 25% para cada aluno em caso de equipes de 4 integrantes e 20% para 

cada aluno em caso de equipes de 5 integrantes).   

 

9.3 Cada aluno da equipe vencedora receberá um vale compras no valor de R$ 200,00 

para ser gasto no Shopping Avenida Center. O representante (professor ou 

funcionário da escola) receberá um vale compras no valor de R$ 400,00 para ser 

gasto no Shopping Avenida Center. 

 

9.4 A escola da equipe vencedora receberá um vale compras no valor de R$ 1.000,00 

para ser gasto no Shopping Avenida Center. 

 

9.5 O prêmio para a segunda colocada será de 80% de desconto na mensalidade do 

curso de Administração nos primeiros 12 meses, devendo obrigatoriamente ser 

dividido entre os participantes da equipe (40% para cada aluno em caso de 

equipes de 2 integrantes, 36,67% para cada aluno em caso de equipes de 3 

integrantes, 20% para cada aluno em caso de equipes de 4 integrantes e 16% para 

cada aluno em caso de equipes de 5 integrantes). 

 

9.6 O prêmio para a terceira colocada será de 60% de desconto na mensalidade do 

curso de Administração nos primeiros 12 meses, devendo obrigatoriamente ser 

dividido entre os participantes da equipe (30% para cada aluno em caso de 

equipes de 2 integrantes, 20% para cada aluno em caso de equipes de 3 

integrantes, 15% para cada aluno em caso de equipes de 4 integrantes e 12% para 

cada aluno em caso de equipes de 5 integrantes). 

 

9.7 O prêmio para os demais finalistas (participantes das equipes classificadas em 

quarto, quinto e sexto lugar) será de 10% de desconto na mensalidade do curso 

de Administração nos primeiros 6 meses.  

 

9.8 Todas as seis equipes finalistas receberão um troféu e todos os integrantes das 

equipes finalistas receberão um certificado do Desafio. 

 

9.9 O prêmio de desconto na mensalidade é intransferível. Caso uma equipe formada 

por 2 alunos vença o desafio e só um integrante se matricule no curso de 

Administração da PUCPR, o desconto será de 50%, não de 100%. O mesmo vale 

para as outras colocações. 
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9.10 Os representantes das seis equipes finalistas (professores ou funcionários das 

escolas que assumirem o papel de orientadores) receberão 10% de desconto em 

qualquer curso de pós-graduação da PUCPR Câmpus Maringá ou 10% de desconto 

em qualquer curso de graduação da PUCPR Câmpus Maringá durante os 12 

primeiros meses. 

 

9.11 Os representantes das seis equipes finalistas (professores ou funcionários das 

escolas que assumirem o papel de orientadores) receberão 50% de desconto em 

até dois cursos de extensão da PUCPR Câmpus Maringá. 

 

9.12 Os prêmios poderão ser utilizados no início do segundo semestre de 2019 (agosto) 

e no início do segundo semestre de 2020 (fevereiro). 

 

9.13 Os prêmios de desconto nos cursos são condicionados ao fechamento de turma 

para os dois períodos mencionados no item anterior. Caso não seja ofertada turma 

de Administração no período noturno, os prêmios de descontos na mensalidade 

são automaticamente cancelados. 
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TABELA RESUMO DA PREMIAÇÃO (INFORMAÇÕES COMPLETAS NO ITEM 9 DO REGULAMENTO) 

 Prêmio Ody 
Park Aquático 

Prêmio para o Representante Prêmio para os Alunos e Escola 

1º 

 

10% Pós-Graduação 

ou 

10% Graduação (12 primeiros meses) 

+ 

50% de desconto em até dois cursos de 

extensão 

+ 

Vale compras no Shopping Avenida 

Center de R$ 400,00. 

• Troféu 1º Lugar 

• Certificado 

• 100% Curso de Administração 

• Dividido entre os integrantes da equipe 

• 12 primeiros meses 

+ 

Vale compras no Shopping Avenida Center de 

R$1.000,00 para a equipe. 

+ 

Vale compras no Shopping Avenida Center de 

R$1.000,00 para a escola. 

 

2º 

 

10% Pós-Graduação 

ou 

10% Graduação (12 primeiros meses) 

+ 

50% de desconto em até dois cursos de 

extensão 

• Troféu 2º Lugar 

• Certificado 

• 80% Curso de Administração 

• Dividido entre os integrantes da equipe 

• 12 primeiros meses 

3º 

 

10% Pós-Graduação 

ou 

10% Graduação (12 primeiros meses) 

+ 

50% de desconto em até dois cursos de 

extensão 

• Troféu 3º Lugar 

• Certificado 

• 60% Curso de Administração 

• Dividido entre os integrantes da equipe 

• 12 primeiros meses 

4º - 

10% Pós-Graduação 

ou 

10% Graduação (12 primeiros meses) 

+ 

50% de desconto em até dois cursos de 

extensão 

• Troféu 4º Lugar 

• Certificado 

• 10% Curso de Administração 

• Todos integrantes da equipe 

• 6 primeiros meses 

5º - 

10% Pós-Graduação 

ou 

10% Graduação (12 primeiros meses) 

+ 

50% de desconto em até dois cursos de 

extensão 

• Troféu 5º Lugar 

• Certificado 

• 10% Curso de Administração 

• Todos integrantes da equipe 

• 6 primeiros meses 

6º  - 

10% Pós-Graduação 

ou 

10% Graduação (12 primeiros meses) 

+ 

50% de desconto em até dois cursos de 

extensão 

• Troféu 6º Lugar 

• Certificado 

• 10% Curso de Administração 

• Todos integrantes da equipe 

• 6 primeiros meses 
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10. Participação dos Representantes 
 
10.1 Os representantes devem atuar única e exclusivamente como orientadores e 

mentores dos alunos, não como criadores e desenvolvedores do projeto.   

 

10.2 Em hipótese alguma os representantes poderão atuar como protagonistas do 

projeto, embora sua participação em todas as etapas seja fundamental. 

 

10.3 Os representantes não podem possuir grau de parentesco consanguíneos ou afins, 

em linha reta ou colateral, até o quarto grau, com nenhuma dos alunos 

participantes. 

 

10.4 Os representantes devem atuar exclusivamente como representantes das escolas 

e acompanhar os alunos nas etapas do desafio, assumindo o papel de responsáveis 

pelos alunos, cuidar do transporte dos alunos, manter os alunos envolvidos e 

comprometidos com o projeto entres outras responsabilidades que não tenham 

relação direta com a resolução do Desafio de Casos. 

 

10.5 A linha entre ser protagonista e coadjuvante no desenvolvimento do projeto pode 

ser muito tênue. Dessa forma, orientamos que os representantes sempre 

consultem os organizadores do evento (PUCPR e Shopping Avenida Center) caso 

tenham alguma dúvida sobre a condução de sua participação no Desafio. 

 

10.6 Caso seja identificada que a participação dos representantes tenha sido 

determinante para a qualidade do projeto e sua eventual vitória, a equipe será 

desclassificada. A participação determinante consiste em construir junto com os 

alunos a resolução do caso, usar de conhecimento técnico para orientar os alunos, 

participar efetivamente do desenvolvimento do trabalho entre outras ações que 

tenham impacto direto no resultado final do desafio. 

 

10.7 Durante a palestra de abertura, serão apresentadas as orientações para os 

representantes das escolas.  
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11. Considerações Gerais 
 

11.1 Além dos representantes, também é proibida a participação de qualquer outra 

pessoa na construção e elaboração do projeto, como amigos, familiares, 

integrantes da escola e outros.  

 

11.2 O objetivo do desafio consiste em estimular o aprendizado e desenvolvimento dos 

alunos participantes, sendo apenas orientados e supervisionados por um único 

representante da escola.  

 

11.3 Casos de plágio de qualquer natureza ocasionarão a desclassificação da equipe no 

Desafio.  

 

11.4 Para entrar em contato com a organização do Desafio, enviar e-mail para 

vitor.nogami@pucpr.br ou desafio@avenidacenter.com.br. 

 

 

 
EQUIPE ORGANIZADORA 

 

Prof. Dr. Vitor Koki da Costa Nogami | PUCPR 

Alexandra Staudt | Shopping Avenida Center 

Lucas Barion de Oliveira| Actions Consultoria Jr. 

 Henrique Aragão Yamada | Actions Consultoria Jr. 


