
Página 1 de 6 

 

REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO 

Desafio de Casos Vestibular de Inverno – PUCPR Campus Maringá e Shopping Avenida Center 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 03.003575/2019 

1 - EMPRESAS PROMOTORAS: 

1.1 - Empresa Mandatária: 
Razão Social: ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO AVENIDA CENTER MARINGA 

Endereço: ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO Número: 5.145 Complemento: ANDAR 1 

SALA  02 Bairro: ZONA 07 Município: MARINGA UF: PR CEP:87020-035 CNPJ/MF nº: 
80.896.137/0001-05 

1.2 - Aderentes: 
Razão Social: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC 
Endereço: Avenida Duque De Caxias Número: 1020 Bairro: ZONA ARMAZEM Município: MARINGA UF: PR 
CEP:87020-025 
CNPJ/MF nº:76.659.820/0014-76 
 

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Concurso 

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Maringá/PR 

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 09/07/2019 a 26/07/2019 

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 09/07/2019 a 19/07/2019 

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
6.1 O presente regulamento tem a finalidade de disciplinar a distribuição gratuita de prêmios, na modalidade 
CONCURSO, nos termos do art. 1º da Lei 5.768/71 e do Decreto nº. 70.951/72, que será promovida por 
ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO AVENIDA CENTER MARINGA (SHOPPING AVENIDA CENTER MARINGÁ), 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 080.896.137/0001-05, estabelecida na Av. Horário 
Raccanello Filho, nº 5145, Andar 1, Sala 02, Zona 07, CEP 87020-035, na cidade de Maringá-PR, telefone (44) 3033-
7000, sendo aberta à participação de pessoas físicas, domiciliadas no Brasil e no exterior, que estejam matriculadas 
no último ano do ensino médio ou em cursinho pré-vestibular e que tenham interesse em ingressar no curso de 
Administração período noturno, da PUCPR Campus Maringá, no segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 
2020. 

6.2 OBJETIVOS 

6.2.1. O Desafio de Casos Vestibular de Inverno e Shopping Avenida Center é uma iniciativa da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná / PUCPR – Campus Maringá em parceria com o Shopping Avenida Center, que tem 
como intuito selecionar e premiar futuros alunos do curso de Administração no período noturno. 

6.2.2. O Desafio proporcionará aos competidores a possibilidade de desenvolver as habilidades de trabalho em 
equipe, visão analítica e sistêmica de uma situação empresarial e de mercado, tomada de decisão e outras 
habilidades essenciais para seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

6.3 INSCRIÇÕES 

6.3.1. Para participar da promoção “DESAFIO DE CASOS VESTIBULAR DE INVERNO – PUCPR 
CAMPUSMARINGÁ E SHOPPING AVENIDA CENTER”, o participante deverá realizar sua inscrição durante o 
período do dia 08/07/2019 a 19/07/2019. Cada interessado deverá acessar o site 
www.pucpr.br/campusmaringa/desafio-de-casos, preencher seus dados, realizar depósito bancário relativo à taxa de 
inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), na seguinte conta: Actions Consultoria Junior; CNPJ: 
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27.501.463/0001-93; Banco: 756; Agência: 4340; Conta: 139.239-5 e, após o pagamento, fazer o upload do 
comprovante em sua área de acesso no site www.pucpr.br/campusmaringa/desafio-de-casos. 

6.3.2. Para os participantes que já tiverem realizado o Vestibular de Inverno da PUCPR para o curso de 
Administração ou tenham se inscrito para o Vestibular Agendado, também para o curso de Administração, até o 
momento da inscrição para o presente concurso, será isentada a taxa de inscrição no Desafio. 

6.3.3. A empresa promotora divulgará a lista das equipes inscritas pelo Facebook no dia 22/07/2019 às 12h00 e 
receberão por e-mail um documento com informações sobre o Caso. 

6.4 EQUIPES E PARTICIPANTES 

6.4.1. Serão permitidas até 20 (vinte) 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 (vinte) oferecidas. 

6.4.2. As equipes podem ser formadas por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) candidatos, com interesse em 
ingressar no curso de Administração. 

6.4.3. Podem se inscrever alunos devidamente matriculados no terceiro ano do ensino médio ou em cursinho pré 
vestibular. 

6.4.4. Cada equipe deve conter um representante maior de 18 (dezoito) 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. 

6.4.5. 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. 

6.5 PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DE CADA EQUIPE 

6.5.1. Os representantes devem atuar única e exclusivamente como orientadores e mentores dos alunos, não como 
criadores e desenvolvedores do projeto, e não podem possuir grau de parentesco consanguíneos ou afins, em linha 
reta ou colateral, até o quarto grau, com nenhum dos alunos participantes. 

6.5.2. Em hipótese alguma os representantes poderão atuar como protagonistas do projeto, embora sua 
participação em todas as etapas seja fundamental. 

6.5.3. 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. 

6.5.4. 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. 

6.5.5. 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 do desafio. 

6.5.6. Durante a palestra de abertura das 3 (três) etapas serão apresentadas as orientações para os representantes 
das escolas. 

6.6 ETAPAS DO DESAFIO 

6.6.1. O Desafio será composto por 3 (três) etapas e acontecerá durante os dias 24, 25 e 26 de julho nas 
dependências da PUCPR Campus 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). 

6.6.2. Durante o desafio serão ministradas aulas e palestras pelos professores do Curso de Administração e 
executivos do Shopping Avenida Center. 

6.6.3. Cada equipe deverá ter pelo menos um notebook sempre à disposição para execução das etapas, sendo de 
responsabilidade da própria equipe providenciar o equipamento. 

ETAPA 1 – Dia 24/07/2019 
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No dia 24/07/2019, no período da manhã, às 8h30, no Auditório Murilo Krieger, 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. 

No período da tarde, às 13h30, na Sala Imbuia, localizada no segundo andar do prédio da PUCPR Campus Maringá, 
as equipes se reunirão para desenvolver a primeira etapa do desafio, que deverá ser entregue às 17h30, no mesmo 
local. 

A primeira etapa será apenas classificatória e não eliminatória, ou seja, todas as equipes participarão da segunda 
etapa. 

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

Mais informações sobre a primeira etapa poderão ser encontradas no documento do Desafio de Casos e na palestra 
de orientação. 

ETAPA 2 – Dia 25/07/2019 

No dia 25/07/2019, às 8h30, na sala 02 do Cine Avenida, localizado no Shopping Avenida Center acontecerá a 
palestra de orientação para a etapa 2, com previsão de término para 10h30. 

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. 

O Shopping disponibilizará um espaço (loja I125) para as equipes se reunirem e desenvolverem seus projetos. 

A entrega do relatório da segunda etapa deverá acontecer até às 17h30 na loja I125. 

A segunda etapa será eliminatória e classificatória, de modo que, avançarão para a terceira etapa apenas as três 
equipes com maior pontuação acumulada. 

O resultado da segunda etapa será divulgado às 20h30 através das redes sociais do Shopping Avenida Center, bem 
como, em mural afixado na sala de apoio do evento, loja I125, ala prata do Shopping. 

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

Mais informações sobre a segunda etapa poderão ser encontradas no documento do Desafio de Casos e na palestra 
de orientação. 

ETAPA 3 – 26/07/2019 

No dia 26/07/2019 às 8h30 na sala 2 do Cine Avenida do Shopping Avenida Center acontecerá a palestra de 
orientação para a etapa 3, com previsão de término para 9h30. 

Após a palestra de orientação, os participantes estarão liberados para coletar e analisar dados dentro do Shopping 
Avenida Center, sem atrapalhar o fluxo normal das lojas, dos funcionários e dos clientes. 

O Shopping disponibilizará um espaço na loja I125 para as equipes se reunirem e desenvolverem seus projetos. 

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

Mais informações sobre a terceira etapa poderão ser encontradas no documento do Desafio de Casos e na palestra 
de orientação. 

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. 

A banca avaliadora será composta por 5 (cinco) membros entre professores de Administração da PUCPR e 
executivos do Shopping Avenida Center, que poderão realizar perguntas durante a apresentação. 

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 

PERÍODO DA APURAÇÃO: 25/07/2019 17:30 a 25/07/2019 20:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/07/2019 00:01 a 19/07/2019 23:59 
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Horário Raccanello Filho NÚMERO: 5145 BAIRRO: Zona 07 
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MUNICÍPIO: Maringá UF: PR CEP: 87020-035 
LOCAL DA APURAÇÃO: Praça de Alimentação do Shopping Avenida Center de Maringá 

 
PRÊMIOS 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ Ordem 

3 

1 (uma) vaga para a equipe participar da terceira e última etapa do 
concurso e 1 (um) Passaporte para acesso ao Ody Park Aquático 
e todas suas atrações, exceto área do resort hotel, para todos os 
membros de cada uma das 3 (três) equipes finalistas 

200,00 600,00 1 

 

PERÍODO DA APURAÇÃO: 26/07/2019 18:30 a 26/07/2019 19:30 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/07/2019 00:01 a 19/07/2019 23:59 

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Horário Raccanello Filho NÚMERO: 5145 BAIRRO: Zona 07 

MUNICÍPIO: Maringá UF: PR CEP: 87020-035 

LOCAL DA APURAÇÃO: PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING AVENIDA CENTER DE MARINGÁ 

 
PRÊMIOS 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ Ordem 

1 

Prêmio para a equipe vencedora: Vale-Compras de R$1.000,00 
(mil reais) para ser gasto nas lojas do Shopping Avenida Center 
Maringá, que deverá ser dividido igualmente entre o número de 
membros da equipe 

1.000,00 1.000,00 1 

1 
Prêmio para o representante responsável pela equipe vencedora: 
Vale-Compras de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para ser gasto 
nas lojas do Shopping Avenida Center Maringá 

400,00 400,00 2 

1 
Prêmio para a escola da equipe vencedora: Vale-Compras de R$ 
1.000,00 (mil reais) para ser gasto nas lojas do Shopping Avenida 
Center Maringá 

1.000,00 1.000,00 3 

 

 

8 - PREMIAÇÃO TOTAL: 

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$ 

 6 3.000,00 

9 -  FORMA DE APURAÇÃO: 
9.1. A Comissão Julgadora do Concurso será composta por no mínimo 5 (cinco) membros entre professores de 
Administração da PUCPR e executivos do Shopping Avenida Center, que poderão realizar perguntas durante a 
apresentação. 

9.2. Cada projeto será avaliado de acordo com os seguintes critérios: perfil empreendedor, profissional executivo, 
visão sistêmica de mercado e habilidades gerenciais para tomada de decisão. 

9.3. As decisões proferidas pela Comissão Julgadora são soberanas e não serão admitidos recursos. 

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
10.1. Excluem-se desta promoção pessoas não matriculadas no terceiro ano do ensino médio ou em cursinho pré-
vestibular, bem como as empresas e prestadoras de serviços envolvidas diretamente nesta campanha seja em sua 
elaboração, divulgação ou execução, incluindo os membros da Comissão Julgadora e seus parentes (pais, mães, 
irmãos e filhos). 

10.2. O SHOPPING AVENIDA CENTER terá a relação de todos os nomes de pessoas que tem a participação na 
presente promoção excluída. Caso, por qualquer motivo, qualquer inscrição seja feita em favor de pessoas impedidas 
de participar, ela será considerada inválida e não ensejarão direito nem ao prêmio objeto dessa promoção e nem 
qualquer outro direito, vantagem, indenização de qualquer natureza. 

10.3. A verificação com relação aos excluídos será feita pela promotora, por ocasião da averiguação das inscrições 
realizadas para participação da presente promoção. 
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10.4. Casos de plágio de qualquer natureza ocasionarão a desclassificação da equipe no Desafio. 

10.5. 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 do desafio. 

10.6. Se qualquer fraude for identificada durante a promoção vinculada a um participante, este será desclassificado. 
Os participantes, ou seus responsáveis legais, serão exclusivamente responsáveis por qualquer eventual 
questionamento decorrente de direitos autorais da utilização de expressões, textos, fragmentos de texto e qualquer 
outra utilização indevida de obras. 

10.7. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo 
ainda responder civil e/ou penalmente por tais atos, inclusive por crime de falsidade ideológica ou documental. 

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
11.1. A presente promoção será divulgada nos espaços internos e de acesso do SHOPPING AVENIDA CENTER 
MARINGÁ, bem como nas mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram, entre outras), tabloides e jornais, devendo 
todos os materiais de divulgação conter o número do Certificado de Autorização emitido pela SECAP/ME - 
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, ENERGIA E LOTERIA DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. 

11.2. O resultado do concurso será divulgado nos espaços internos e de acesso do SHOPPING AVENIDA 
CENTER MARINGÁ1 (uma) hora após o final da última apresentação da ETAPA 3 e os ganhadores serão notificados 
por telefone, e-mail ou telegrama, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de apuração. 

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios serão entregues aos ganhadores, sem qualquer ônus, na sede da mandatária, localizada na Av. Horário 
Raccanello Filho, nº 5145, Andar 1, Sala 02, Zona 07, CEP 87020-035, na cidade de Maringá-PR, telefone (44) 
3033-7000, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de apuração. 

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1. 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. Para demonstrar e reforçar tal objetivo, 
será concedido desconto especial nas mensalidades para o curso de Administração (mediante  regras e condições a 
serem definidas pela Instituição de Ensino PUCPR) aos participantes finalistas, válido para o ingresso no 2º semestre 
de 2019 ou 1º semestre de 2020, desde que também sejam respeitadas as regras para o ingresso no referido curso 
universitário (vestibular de inverno, vestibular agendado ou demais regras porventura aplicáveis). 

13.2. Mais informações sobre a cada etapa poderão ser encontradas nos documentos do Desafio de Casos e na 
palestra de orientação. 

13.3. Os participantes deverão utilizar o uniforme fornecido e estar devidamente identificados com o crachá do 
desafio durante toda a permanência no Shopping. 

13.4. Os prêmios não poderão, em hipótese alguma, ser comercializado, convertido em dinheiro, trocado e/ou 
substituído por quaisquer outros produtos. 

13.5. O direito ao prêmio é pessoal e intransferível e não pode ser convertido em dinheiro, de acordo com o art. 
15, § 5º do Decreto 70.951/72. Em hipótese alguma o ganhador terá direito, sob qualquer alegação, a pedir sua troca 
ou substituição de qualquer detalhe que não sejam os determinados na descrição do prêmio 

13.6. A responsabilidade da Empresa Promotora, junto aos participantes ganhadores, se encerra no momento da 
entrega do prêmio, ficando tal pessoa responsável por requisitar o direito de garantia do prêmio junto ao fornecedor, 
em caso de problemas, assim como qualquer acidente ou dano decorrente da utilização do prêmio concedido na 
presente promoção. 

13.7. Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas. 

13.8. A PROMOÇÃO, assim como seu regulamento, poderão ser alterados, suspensos e/ou cancelados, pelo 
SHOPPINGAVENIDA CENTER MARINGÁ, por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a comprometer 
o regular andamento da PROMOÇÃO, mediante autorização prévia da SECAP/ME - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, ENERGIA E LOTERIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, bem como 
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publicado no interior das lojas participantes da SHOPPING AVENIDA CENTER MARINGÁ e no site 
www.avenidacenter.com.br. 

13.9. O regulamento completo desta promoção será divulgado para o acesso de todos os participantes no interior 
do SHOPPING AVENIDA CENTER MARINGÁ, no site www.avenidacenter.com.br e em suas redes sociais. 

13.10. Fica eleito o foro da comarca de Maringá como competente para dirimir as questões oriundas desta promoção 

14 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da 
campanha autorizada; 

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro; 

É vedada a apuração por meio eletrônico; 

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados 

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de 
cento e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou 
do término do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, 
pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias; 

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do 
prêmio, ser representado por seu responsável legal; 

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial; 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela 
promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME; 

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas; 

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios 
sob pena de descumprimento do plano de distribuição de prêmios; 

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que 
viabilizem a compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial; 

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no 
Decreto nº 70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, 
Portaria Seae/MF nº 88 de 2000, e em atos que as complementarem. 

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano 
de operação e ensejam as penalidades previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971. 

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de 
Promoção Comercial, em 08/07/2019 às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: 
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código 
verificador FRP.ATL.XNA 

 

 


