
REGULAMENTO PARA ALUNOS E PROFESSORES FAEL “VIAGEM MICROSOFT” 

 

A “VIAGEM MICROSOFT”, trata-se de uma campanha direcionada aos alunos e 
professores FAEL, motivando a captação e a continuidade dos estudos na Faculdade 
Educacional da Lapa – FAEL, localizada na Rodovia Deputado Olívio Belich, km 30, PR 427 - 
Lapa – PR.  

 
A presente campanha será regulada unicamente por este instrumento, conforme as cláusulas 

seguintes: 

 

DOS OBJETIVOS DA CAMPANHA 

1. A Campanha é aberta a todos os alunos e professores FAEL, desde que atendam os 

critérios de participação. 

2. A campanha tem por objetivo oferecer benefícios da parceria Microsoft aos alunos 

e professores e motivar a sua permanência junto à FAEL. 

3. A Campanha consiste na premiação de dois alunos e um professor, que seguirem 

as orientações de participação e forem sorteados na data da campanha. 

4. Será desclassificado e considerado não apto a participar da campanha o aluno ou 

professor que não atender a todos os critérios de participação ou deixar a FAEL por 

qualquer motivo durante a campanha. 

 

DO PERÍODO DA CAMPANHA 

A Campanha abrange todos os alunos devidamente matriculados e professores devidamente 

contratados na FAEL até 20 de abril de 2017 com período máximo de participação até 20 de 

abril de 2017, podendo ser extinta ou prorrogada a qualquer momento, a critério único e 

exclusivo da FAEL, mediante comunicação prévia aos participantes pelos meios de 

comunicação com os Polos e Unidades FAEL Interativa. O resultado será divulgado dia na 

primeira quinzena de maio/2017 via sorteio ao vivo. 

 

 
 CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PARTICIPAÇÃO  

1.1 Será considerado participante o Aluno e Professor que atender às seguintes condições: 

1.1.1 Alunos: 

I. Estar regularmente matriculado em qualquer curso da FAEL, com as mensalidades 

em dia; 

II. Acessar o Microsoft Imagine e registrar-se em um programa específico chamado 

Azure – a Nuvem da Micrsoft; 

III. Enviar um print screen da validação do cadastro para o e-mail 

luciana.vitek@fael.edu.br validando a participação no sorteio; 

IV. Realizar este processo até dia 20 de abril de 2017. 

        1.1.2 Professores:  



I. Estar regularmente contratado como professor da FAEL; 

II. Acessar o Microsoft Imagine e registrar-se em um programa específico chamado 

Azure – a Nuvem da Micrsoft; 

III. Enviar um print screen da validação do cadastro para o e-mail 

luciana.vitek@fael.edu.br validando a participação no sorteio; 

IV. Realizar este processo até dia 20 de abril de 2017. 

 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DA MECÂNICA  

2.1 Os participantes deverão realizar o seu registro no Azure e comprovar a sua participação 

com o Print Screen da tela, enviado para o e-mail luciana.vitek@fael.edu.br; 

2.2 A data limite para registro e envio desta comprovação é dia 20 de abril de 2017; 

2.3 Na data de encerramento todos os cadastros serão separados entre alunos e professores e 

serão direcionados para a realização de um sorteio; 

2.4 O sorteio acontecerá na primeira quinzena de maio/2017, ao vivo, e nele serão sorteados 

dois alunos e um professor; 

2.5 Aqueles que atenderem todas as condições propostas para esta campanha e ainda se 

posicionarem entre os sorteados, terão direito aos prêmios propostos 

2.6 Os sorteados terão direito à premiação que irá acontecer em uma data sem alteração, 

porém que possibilite um tempo para a organização de todos. Esta data será definida pela 

Microsoft de acordo com a disponibilidade de agenda do MTC – Microsoft Technology Center 

em São Paulo; 

2.7 Para que o sorteio de fato aconteça será contabilizada o número mínimo de 100 

participantes, caso contrário o sorteio será anulado; 

2.8 A FAEL se reserva o direito de, a qualquer momento, se identificada alguma fraude no 

processo de matrícula, investigar e desclassificar o responsável pela infração; 

2.9 Caso qualquer informação fornecida pelo Participante esteja incorreta, imprecisa ou 

incompleta, impossibilitando ou prejudicando, por qualquer motivo, a avaliação dos critérios 

pré-requisitos para a participação, o participante sofrerá a desclassificação da campanha; 

2.10 A responsabilidade da FAEL junto aos Participantes se encerra no momento da entrega do 

prêmio. Qualquer reclamação relativa às condições, defeitos, especificações ou legislação da 

campanha, deverá ser realizada no ato da entrega do prêmio e sob análise do departamento 

jurídico da FAEL se a manifestação é se mostrar cabível. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PREMIAÇÃO  

3.1 O prêmio em questão será uma viagem para o Microsoft Technology Center em São 

Paulo-SP, com as despesas de transporte, hospedagem (se necessário), alimentação 

(inclusa de acordo com a programação) e locomoção até o local inclusas na premiação; 



3.2 Todos os sorteados terão aceso à mesma premiação sem distinção de ordem de 

sorteio, categoria (professor ou aluno), ou curso; 

3.3 A viagem acontecerá a partir de junho de 2017 sem a possibilidade de alteração por 

exigência dos participantes, cabe à FAEL avaliar as condições de data e confirma-la 

junto aos mesmos; 

3.4 Caso o sorteado desista da participação não haverá a substituição do mesmo, 

reduzindo o número dos que terão direito à premiação; 

3.5 A programação será de inteira responsabilidade da Microsoft, não estando o 

participante livre em fazer suas escolhas de passeio; 

3.6 De forma alguma a premiação poderá ser alterada por outra viagem, algum produto 

ou pelo valor em dinheiro. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DAS DECLARAÇÕES 

4.1. Ao participar da Campanha, nos termos deste Regulamento, o Participante 

automaticamente: 

I. Declara ser capaz à sua participação na Campanha e que conhece e aceita de forma 

incondicional todos os termos e condições deste Regulamento; 

II. Autoriza desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e 

irretratável, o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome e imagem em 

qualquer tipo de mídia, inclusive eletrônica, impressa e Internet, para a ampla divulgação da 

Campanha e seus resultados, com exclusividade e em caráter gratuito; 

III. Garante que todas as informações prestadas decorrentes de sua participação na Campanha 

possuem total exatidão e veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas; 

IV. Declara ser responsável por todas e quaisquer omissões e/ou falsidades decorrentes de sua 

participação, inclusive com a restituição dos prêmios ofertados pela FAEL, que em decorrência 

dos atos irregularmente praticados pelo participante possam ser causa de anulação do direito 

à sua percepção; 

V. Autoriza, reconhece e aceita que os dados e informações fornecidas em decorrência de sua 

participação na Campanha, passam a ser de propriedade da FAEL que poderá utilizar tais 

dados para os fins necessários para a adequada realização e conclusão da Campanha; 

VI. Declara ter ciência de que, independente do resultado auferido, não terá direito aos 

prêmios ofertados na Campanha, e será automaticamente desclassificado e excluído da 

Campanha, sem necessidade de prévia comunicação, podendo ainda responder por crime de 

falsidade ideológica e/ou documental, e sem prejuízo da aplicação das penalidades legais 

cabíveis, o Participante que: agir comprovadamente de forma irregular, fraudulenta ou de má-

fé na comercialização das matrículas e/ou na participação na Campanha; que se enquadrar em 

situação irregular, motivada por fraude comprovada, ato considerado ilegal ou ilícito, 

informações incompletas ou incorretas, ou outra situação que infrinja este Regulamento ou 

que atente contra os objetivos da Campanha. O Participante tem ciência de que se for 

desclassificado da Campanha, não poderá ser novamente inscrito. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



5.1 Em hipótese alguma os prêmios serão cumulativos, ou seja, o aluno não poderá ser 

sorteado duas vezes e nem mesmo o professor poderá ser sorteado com duplicidade pelas 

condições de aluno e professor, caso haja situações como esta; 

5.2 O período aceito para a participação da campanha é até 20/04/2017 com as exigências de 

participação cumpridas;  

5.3 A FAEL não se responsabiliza por qualquer perda, dano ou prejuízo de qualquer natureza 

que o candidato possa vir a sofrer se este não atender integralmente a este regulamento; 

5.4 A FAEL não se responsabiliza por incidentes, danos, perdas ou prejuízos de qualquer 

natureza que o parceiro possa vir a sofrer no decorrer da viagem; 

5.5 Aos participantes que tentarem prejudicar a instituição ou lograr êxito por meio de fraude, 

em qualquer situação, irá automaticamente perder o direito dos benefícios regulamentados 

neste; 

5.6 A Campanha Viagem Microsoft é baseada exclusivamente nos custeios propostos como 

premiação, sem a possibilidade de reversão em qualquer outro tipo de benefício; 

5.7 Os prêmios serão de direito exclusivo aos sorteados que atender as condições da 

campanha; 

5.8 A premiação não poderá ser revertida, de forma alguma, a pessoas que não sejam alunos 
FAEL;  
 
5.9 A premiação não poderá ser revertida, de forma alguma, em quantias em dinheiro, nem 

mesmo na situação de desistência de algum dos benefícios custeados pela FAEL; 

5.10 Esta premiação não contempla acompanhantes, é para uso individual. Caso seja levado 

um acompanhante o custeio da viagem será por conta do mesmo e este não terá direito a 

participar da programação proposta;  

5.11 A participação na Campanha não gerará aos Participantes nenhum outro direito ou 

vantagem que não estejam expressamente previstos neste Regulamento; 

5.12 As dúvidas e omissões não previstas neste Regulamento serão julgadas pela FAEL; 

5.13 Dúvidas e informações poderão ser esclarecidas pelo Departamento de Marketing; 

5.14 Fica desde já eleito o foro da Comarca de Curitiba/PR com plena concordância de todas as 

participantes e com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 

solução de qualquer pendência decorrente da participação na Campanha. 

 

ANEXO I: TUTORIAL 

Confira abaixo o tutorial para o processo de participação: 

http://fael.edu.br/arquivos/emkt/tutorial-azure-viagem/tutorial-azure-para-a-campanhada-

viagem-01032017.pdf 


