
REGULAMENTO 
PROMOÇÃO “Eu sou ESFA, eu faço parte do Mundo”  

Sorteio de 1(uma) passagem com acompanhante. 

PROPONENTE: SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE - SESEBE, CNPJ: 

34078881/0001-85, situado na Rua Haddok Lobo, 266- Tijuca – Rio de Janeiro/RJ mantenedor 
da ESFA – ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita na CNPJ: 
34078881/0011-57, situada na Rua Bernardino Monteiro, 700 – Bairro Dois Pinheiros – Santa 
Teresa/ES, CEP: 29.650-000. 

1. COMO PARTICIPAR 

1.1. Esta promoção é destinada a alunos inscritos e cursando o primeiro semestre 
2015/1 de qualquer curso do ensino superior da Instituição, domiciliado e residente no 
território nacional que, durante o período de 6 (seis) meses, estiverem em dia com o 
pagamento de suas mensalidades e com bom desempenho acadêmico (média acima 
de 7) em todas as disciplinas. 

1.2. Após a conclusão da matrícula e devidamente efetuado o pagamento, o aluno 
receberá, junto ao boleto de pagamento semestral, um cupom com o número da sua 
participação. 

1.3. Caso o aluno esteja em débito com a Instituição e não tenha alcançado o 
desempenho acadêmico suficiente especificado no item 1.1, no período de vigência da 
promoção, este terá o número da sua participação na Promoção automaticamente   
anulado. 

1.4. A participação não será aberta a alunos que estiverem em dependência, ou 
estejam voltando após trancarem a matrícula. 

1.5. Fica desde já esclarecido que a Instituição se reserva no direito de escolher a 
empresa aérea, o tipo da passagem e o local onde o participante estará hospedado 
com o acompanhante por 3 (três)dias. 

1.6. Também não será permitido que o participante contemplado, no caso de não 
poder viajar por algum motivo, venha sob qualquer pretexto, nomear uma segunda 
pessoa para contemplar a premiação no seu lugar. Neste caso, será aberto um novo 
sorteio. 

1.7. De posse do número, após matrícula efetuada, o aluno terá à sua disposição o 
regulamento da promoção ou se optar, poderá adquiri-lo através do site 
www.esfa.edu.br ou solicitar o envio  para o e-mail fornecido na secretaria da ESFA. 

1.8. Cada número fornecido será intransferível e único. 

1.9. No caso de o aluno optar por não participar da promoção será feito um 
documento no qual o mesmo RENUNCIARÁ o prêmio, e esse documento invalidará o 
número de participação.  



1.10. A inscrição para participar só poderá ser feita na secretaria no momento da 
matrícula, após o pagamento da primeira mensalidade. 

2. REGRAS GERAIS 

2.1. A distribuição dos números para sorteio ao aluno inscrito na promoção se 
encerrará impreterivelmente no último dia do período de matrícula. 

2.2. Para que não haja nenhum equívoco quanto ao número da promoção, o mesmo 
será os quatro últimos dígitos do número de matrícula. 

2.3. Para o recebimento do prêmio, o aluno sorteado deverá comprovar todos os 
requisitos relacionados neste Regulamento. 

2.4. O sorteio será feito através de comissão composta por 5 (cinco) avaliadores 

nomeados pela mantenedora (SESEBE), seguindo os critérios apresentados no item 1.1 .       

3. PREMIAÇÃO 

3.1. A Premiação será 1 (um) pacote de viagem com acompanhante para Buenos Aires.  
Esse pacote de viagem é composto dos seguintes itens:  

a) Passagens aéreas de ida e volta em classe a ser definida pela ESFA, partindo da 
cidade de Vitória/ES, onde ocorrerá o embarque para Buenos Aires; 

b) 03 (três) noites de hospedagem em apartamento duplo no hotel de escolha da 
Instituição. 

3.2. Não estarão inclusos no pacote de premiação: café da manhã, refeições especiais 
e/ou extras, despesas de frigobar, telefonemas locais, interurbanos e internacionais, 
lavanderia, taxas de serviços do hotel referente a tais despesas, táxis, bebidas inclusive 
alcoólicas, pagamento por excesso de bagagem, multas por emissão de novos bilhetes 
aéreos caso os que forem inicialmente emitidos sejam alterados ou cancelados em 
função de perda de voos ou desistência por parte do contemplado e ainda despesas 
não previstas neste plano operacional e seu regulamento. 

3.3. Caso o contemplado resida em uma cidade que não possua aeroporto, será 
providenciado o seu deslocamento e de seu acompanhante até o aeroporto mais 
próximo, sendo de livre escolha da Instituição o meio de transporte para esse fim. Se o 
contemplado residir no município de Vitória/ES, será providenciado um translado de 
ida e volta do respectivo domicílio para o Aeroporto Internacional de Vitória. O 
contemplado e seu acompanhante viajarão obrigatoriamente juntos, na mesma data e 
mesmo voo, ambos partindo do domicílio do contemplado e retornando ao mesmo. 

3.4. A ESFA sugere que a viagem seja realizada dentro do período correspondente ao 
recesso escolar de Julho.  



3.5. Caso o contemplado não possa viajar no período sugerido pela ESFA, poderá 
escolher qualquer outra data desde que esta esteja compreendida dentro do prazo de 
180 dias contados a partir da data de recebimento e assinatura da Carta Compromisso 
e do Termo de Concordância a essa carta mencionados no item  4.5. 

3.6. Se o contemplado tiver menos de 18 anos de idade na data marcada para a 
viagem, o acompanhante, obrigatoriamente, deverá ser o seu pai ou a sua mãe ou o 
seu respectivo responsável legal, autorizado pelo Juizado de Menores, 
convencionando-se, ainda, que o contemplado e seu acompanhante deverão viajar 
obrigatoriamente juntos, hospedando-se no mesmo quarto de hotel. 

3.7. Somente serão admitidos acompanhantes menores de 18 anos quando o titular 
for maior de 18 anos e ainda, o acompanhante menor tiver munido da autorização dos 
respectivos responsáveis legais e do Juizado de Menores para viajar e além de ter, 
obrigatoriamente, alguma relação de parentesco com o contemplado. 

3.8. A ESFA não se responsabilizará por atrasos por parte dos contemplados que 
impossibilitem embarques, problemas com excesso de bagagem, ressarcimento por 
danos físicos ou patrimoniais, ocorrências policiais, exigências ou determinações por 
parte de autoridades, acidentes ou quaisquer outros sinistros que possam vir a ocorrer 
com o contemplado, seu respectivo acompanhante e/ou terceiros durante o usufruto 
do prêmio. 

4. AQUISIÇÃO, EXIBIÇÃO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS 

4.1. A ESFA divulgará o nome do ganhador no site:  www.esfa.edu.br, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis a contar da data do sorteio. 

4.2. O contemplado será contatado via telefone pelo setor de marketing que solicitará 
a comprovação através de números do CPF e da carteira de Identidade. 

4.3. Caso seja verificada qualquer divergência entre as informações prestadas na 
inscrição e aquelas observadas nos documentos obtidos, o respectivo participante será 
imediatamente desclassificado.  

4.4. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de apuração, conforme determina o 
Artigo 5º do Decreto 70.951, de 09/08/1972, a ESFA encaminhará para o contemplado, 
em seu respectivo endereço residencial, uma Carta Compromisso, irretratável e 
irrevogável, onde ficará consignado o seu direito ao pacote de viagem e todas as 
instruções para que venha a usufruir do mesmo. Nesta ocasião, o contemplado deverá 
firmar o ‘Termo de Concordância’ que segue juntamente com a Carta Compromisso, 
que é o aceite das condições descritas na referida carta. O contemplado deverá firmar 
também o recibo de entrega do prêmio.  

4.5. Na eventualidade do contemplado vir a falecer antes de receber o prêmio, este 
será entregue ao espólio do falecido (a). 

 



5. PRESCRIÇÃO  

5.1. Conforme determina o artigo 6º do Decreto n.º 70.951, de 09/8/72, se o prêmio 
não for reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 
apuração, 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 (10) dez  dias.  

6. VEÍCULOS E/OU MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO 

6.1. O Regulamento  completo  da  promoção  estará  disponível  no  endereço 
eletrônico da promoção: www.esfa.edu.br. 

6.2. Os contemplados concordam desde já em ceder seu nome, sua imagem e seu 
“som de voz”, pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da data da apuração, para 
a divulgação desta promoção, sem que isso implique qualquer tipo de ônus à empresa 
ESFA ou às demais empresas envolvidas na promoção. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Em nenhuma hipótese, o prêmio poderá ter seu valor correspondente convertido 
em moeda corrente ou ser transferido para terceiros. 

7.2. O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de fraude 
comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 
documental. 

7.3. A inscrição nesta promoção caracteriza a aceitação total dos termos e condições 
deste Regulamento. 

7.4. Fica eleito o foro da comarca de Santa Teresa/ES com plena concordância de todos 
os participantes, para solução de qualquer pendência da promoção aqui prevista. 

 

 

 

Santa Teresa/ES, de Agosto de 2014. 

 

 
 

Frei Clenilton Pereira 
Diretor Geral da ESFA 

 


