
   

REGULAMENTO 

“PLANTÃO OLÍMPICO” 
 
 
O presente Regulamento versa sobre as condições gerais, regras de concessão e 
restrições da campanha “PLANTÃO OLÍMPICO”. 
 
 
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, sociedade com sede à Rua do 
Bispo, 83, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 34.075.739/0001-
84; IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA, sociedade 
com sede à Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108, Santo Amaro, São Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.608.755/0001-07 e UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.195.358/0001-66, com sede na Rua Abraão Issa Halack, 
nº 980, Ribeirânia, CEP: 14.096-160, Ribeirão Preto/SP todas através de suas 
controladas, diretas e indiretas, todas mantenedoras de Instituições de Ensino Superior, 
doravante denominadas em conjunto ou isoladamente simplesmente como “ESTÁCIO”, 
concederá a determinados ALUNOS o benefício descrito neste Regulamento, com as 
exceções previstas neste documento, que concluírem a matrícula no plantão realizado 
nos dias 22/07/2016 e 23/07/2016, nas unidades da Estácio participantes., salvo 
exceções ou quando disposto expressamente em contrário. 
 
DA PROMOÇÃO 

 
A campanha PLANTÃO OLÍMPICO contemplará 550 (quinhentos e cinquenta) 

novos alunos, regularmente matriculados na ESTÁCIO, durante o plantão 

realizado nos dias 22/07/2016 e 23/07/2016, ou enquanto durarem os 

estoques, com 01 (um) par de ingressos para assistir os jogos olímpicos, 

conforme regras estabelecidas nesse regulamento. 

 

1. Serão oferecidos, no total, 550 (quinhentos e cinquenta) pares de ingressos 

conforme estabelecido no item 1.3 abaixo. 

 

468 (quatrocentos e sessenta e oito) pares de ingressos para a campanha realizada em 

unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, que deverão ser retirados na Avenida 

Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ; 25 

(vinte e cinco) pares de ingressos para a campanha realizada em unidades localizadas 

na cidade de Manaus, que deverão ser retirados na Av. Constantino Nery, 3693 - 

Chapada - Manaus – AM; 23 (vinte e tres) pares de ingressos para a campanha 

realizada em unidades localizadas na cidade de Belo Horizonte, que deverão ser 

retirados na R. Padre Pedro Pinto, 628 - Venda Nova - Belo Horizonte – MG; 12 (doze) 

pares de ingressos para a campanha realizada em unidades localizadas na cidade de 

Juiz de Fora, que deverão ser retirados na Av. Pres. João Goulart, 600 - Cruzeiro do Sul, Juiz 

de Fora – MG; 22 (vinte e dois) pares de ingressos para a campanha realizada em 



   

unidades localizadas na cidade de São Paulo, que deverão ser retirados na Av. 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 673 - Jabaquara. 

 

2. As unidades contempladas e a distribuição dos ingressos se darão da seguinte 

forma: 

CAMPUS UF Par de 
Ingressos 

DUQUE DE 
CAXIAS 

RJ 5 

ILHA DO 
GOVERNADOR 

RJ 8 

NOVA IGUAÇU RJ 30 

QUEIMADOS RJ 7 

SÃO JOÃO DE 
MERITI 

RJ 5 

VIA BRASIL - 
IRAJÁ 

RJ 4 

BARRA I - TOM 
JOBIM 

RJ 21 

BARRA II - 
PARQUE DAS 
ROSAS 

RJ 18 

BARRA III - 
VARGEM 
PEQUENA 

RJ 4 

FREGUESIA RJ 8 

R9 - TAQUARA RJ 21 

RECREIO RJ 7 

CENTRO I - 
PRESIDENTE 
VARGAS 

RJ 25 

CENTRO III - 
MENEZES 
CÔRTES 

RJ 10 

CENTRO IV - 
PRAÇA ONZE 

RJ 28 

CENTRO V - 
ARCOS DA 
LAPA 

RJ 3 

DORIVAL 
CAYMMI - 
COPACABANA 

RJ 6 

JOÃO UCHOA RJ 21 

ALCÂNTARA RJ 12 



   

CABO FRIO RJ 14 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

RJ 12 

MACAÉ RJ 15 

NITERÓI RJ 26 

NITERÓI II RJ 2 

NITERÓI III RJ 9 

NITERÓI IV RJ 2 

CAMPO 
GRANDE (RJ) 

RJ 18 

MADUREIRA RJ 24 

NORTE 
SHOPPING 

RJ 21 

NOVA 
AMÉRICA 

RJ 21 

SANTA CRUZ RJ 20 

SULACAP RJ 16 

ANGRA DOS 
REIS 

RJ 2 

NOVA 
FRIBURGO 

RJ 7 

PETRÓPOLIS RJ 9 

RESENDE RJ 5 

TERESÓPOLIS RJ 2 

CHÁCARA 
FLORA 

SP 1 

CONCEIÇÃO SP 2 

INTERLAGOS SP 3 

JABAQUARA SP 3 

SANTO 
AMARO 

SP 2 

VILA DOS 
REMÉDIOS 

SP 1 

CARAPICUÍBA SP 6 

COTIA - FAAC SP 1 

IBIÚNA SP 1 

SANTO ANDRÉ SP 2 

FLORESTA MG 7 

PRADO MG 13 

VENDA NOVA MG 3 

RIO BRANCO 
(MG) 

MG 10 

ZONA NORTE MG 2 

CONSTANTINO 
NERY 

AM 13 



   

DJALMA 
BATISTA 

AM 12 

TOTAL   550 

 
 

3. As unidades elegíveis a campanha denominada PLANTÃO OLÍMPICO são: todas as 
unidades localizadas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e nas cidades de 
Belo Horizonte e Manaus. 
 

4. Essa campanha se destina somente a pessoas físicas, que concluírem a matrícula 
na forma de ingresso Vestibular ou ENEM na modalidade Presencial no plantão 
realizado nos dias 22/07/2016 e 23/07/2016, nas unidades da ESTÁCIO 
participantes. 

 
5. São elegíveis ao benefício os alunos matriculados nos cursos de graduação 

tradicional e tecnológica das modalidades presencial e forma de ingresso 

vestibular ou ENEM desde que a instituição de ensino do qual façam parte não 

esteja excluída da promoção. 

6. Entende-se por conclusão da matrícula as seguintes etapas: aprovação no 
processo seletivo da Estácio, pagamento do boleto de 1ª mensalidade e entrega 
de documentação completa (RG, CPF e Declaração de Conclusão do Ensino 
Médio). 
 

7. Os ingressos poderão ser retirados nos locais indicados no item 3 deste 
regulamento, após a conclusão da matrícula, sem gerar qualquer acréscimo ao 
valor do curso, restando ao aluno tão somente a responsabilidade de seu 
respectivo resgate. Caso o aluno não retire os ingressos na data marcada, ele 
declara ter pleno conhecimento de que não terá direito a retirá-lo em outra data 
ou local e que não haverá qualquer tipo compensação, não gerando qualquer tipo 
de ônus ou obrigação para a ESTÁCIO. 
 

PARTICIPAÇÃO E RESGATE 
 

10. Para ter direito a 01 (um) par de ingressos, o interessado deverá concluir sua 
matrícula no período e em uma das unidades participantes, vide item 4, e aceitar 
os termos e condições deste Regulamento. A campanha será divulgada via e-mail 
Marketing e SMS, além de informativos nas unidades Estácio participantes. 
 

8. Entende-se por conclusão da matrícula a aprovação no vestibular ou ENEM, 
pagamento do boleto da 1ª mensalidade e entrega da documentação completa 
(RG, CPF e Declaração de Conclusão do Ensino Médio). 

11. O par de ingressos concedido será para a mesma modalidade de desporto, dia e 
horário, não podendo haver escolha de data, local e modalidade. 

 



   

12. Os alunos contemplados com os ingressos receberão um e-mail Marketing e uma 
ligação de nossa Central de Relacionamento com a confirmação e as informações 
de local, dia e horário da retirada.  

 
13. O resgate dos ingressos só poderá ser realizado nos dias e horários estipulados 

no e-mail Marketing de confirmação. Após esta data e horário, o aluno não terá 
direito a qualquer tipo de crédito ou compensação, isentando a Estácio de 
quaisquer ônus. 

 
14. É de responsabilidade do aluno eventuais despesas para deslocamento até o local 

de retirada dos ingressos. 
 

15. É de responsabilidade do aluno qualquer tipo de despesa durante os jogos. 
 

16. Em nenhuma hipótese os ingressos poderão ser convertidos em dinheiro ou 
trocados por qualquer outro bem. 
 

17. Fica a critério da ESTÁCIO a definição de quais dias, horários e jogos serão 
concedidos ao aluno. Essa escolha acontecerá de forma aleatória. 
 

ENTREGA 
 

18. A retirada dos ingressos pelo aluno contemplado ocorrerá entre os dias 
27/07/2016 à 03/08/2016, entre os horários de 10:00 às 18:00 horas.  

 
19. Para a retirada, é necessária a apresentação de documento de identificação com 

foto do aluno contemplado e voucher recebido na unidade participante. Não será 
aceita cópia simples e o beneficiado deverá comparecer para a retirada dos 
ingressos. 

 
20. A retirada dos ingressos deverá ocorrer conforme descrito no item 3 deste 

Regulamento. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21. A participação na presente campanha será interpretada como aceitação total e 
irrestrita de todos os itens deste regulamento. 
 

22. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão 
resolvidos pela Diretoria das ESTÁCIO, que utilizarão, além da legislação em vigor, 
o Regimento Interno da instituição de ensino, o bom senso e a equidade na 
solução dos impasses. 

 
23. A concessão dos ingressos não implicará na concessão de quaisquer outras 

vantagens ao aluno. 
 



   

24. Fica reservado à Diretoria da ESTÁCIO o direito de averiguar, a qualquer 
momento, o cumprimento dos requisitos dispostos neste Regulamento, podendo 
adotar as medidas que entender necessárias para fazer cessar eventuais 
irregularidades. 

 
25. Os alunos autorizam, desde já, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do 

recebimento dos ingressos, a ESTÁCIO a utilizar de seus nomes, textos, imagem 
e som de voz, em território nacional e em qualquer tipo de mídia, que poderá ser 
eletrônica, digital, impressa ou alternativa, inclusive e especialmente, mas não se 
limitando a: TV, TV a cabo, cinema, filmes, internet, mídias digitais, rádios, fotos, 
aeronaves, telão, eventos, feiras, convenções, material de PDV, endomarketing, 
mídia exterior em geral, (ex. mobiliário urbano, busdoor, outdoor, painel 
frontlight, etc) painéis eletrônicos, relatórios, e peças promocionais, a serem 
produzidos para campanhas institucionais, matérias jornalísticas e/ou materiais 
publicitários e informativos, para fins de divulgação da campanha disposta neste 
Regulamento. 

 
26. A promoção que este instrumento regulamenta não é extensiva ou aberta a todos 

os alunos da ESTÁCIO, reservando-se esta última ao direito de suspender, 
cancelar ou extinguir a presente promoção sem aviso prévio, não gerando 
qualquer direito ao aluno, seja de ordem financeira ou não, cabendo 
exclusivamente à ESTÁCIO a decisão sobre quais alunos e cursos serão agraciados 
com esta campanha. 

 
27. A ESTÁCIO respeita a privacidade dos alunos e se compromete a manter os dados 

fornecidos sob rígidos padrões de segurança e confidencialidade, utilizando-os 
somente para os fins previstos na presente promoção e divulgação de produtos, 
serviços e eventuais promoções da própria ESTÁCIO.  
 

28. A ESTÁCIO se compromete a utilizar os melhores sistemas de proteção 
disponíveis, razão pela qual não é responsável por danos decorrentes do seu 
acesso e/ou utilização por terceiros estranhos, seja dolosa ou culposamente. 
 

29. Ainda que a ESTÁCIO não exija ou exerça o cumprimento de algum dos termos ou 
condições deste Regulamento, isto não poderá ser interpretado como renúncia a 
tais direitos podendo vir a exercê-los posteriormente. 
 

 

30. Caso seja constatada qualquer informação falsa, que não reflita a realidade ou 
qualquer sorte de fraude/ tentativa de fraude aos termos deste Regulamento, os 
responsáveis serão responsabilizados civil e criminalmente, sem prejuízo da 
perda do benefício pelo aluno/responsável financeiro e pagamento de valores 
abonados. 
 

31. Elege-se como competente o Foro da Instituição de Ensino na qual o aluno 
encontra-se matriculado, para a submissão de quaisquer controvérsias 



   

relacionadas ou oriundas do presente Regulamento, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2016  
ESTÁCIO 


