
 

 

REGULAMENTO 

PROMOÇÃO “FACEBOOK” 

 

1. Objeto e prazo da promoção 

 

1.1. A promoção “FACEBOOK”, doravante denominada de PROMOÇÃO, será 

realizada pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ – CESPAR, 

doravante denominado FACULDADE MARINGÁ, sediada na Avenida Prudente 

de Moraes, 815, na cidade de Maringá-PR, inscrita no C.N.P.J. 01.201.203/0001-09. 

1.2. A promoção terá início no dia. 16/11/2017, a partir das 8 horas, horário de 

Brasília, encerrando-se no dia. 27/1/2018, às 22 horas, e premiará 3  ( três ) 

acadêmicos regularmente matriculados  em um dos cursos ofertados para o ano 

letivo de 2018 pela FACULDADE MARINGÁ,  na forma deste regulamento. 

 

2. Mecânica da Promoção 

 

2.1 Os participantes deverão, no período descrito acima, compartilhar a 

propaganda do vestibular da Faculdade Maringá que serão divulgadas na 

página oficial da Faculdade Maringá no Facebook: 

facebook.com/faculdademaringa.  

2.2 Os três participantes que compartilharem a propaganda e obtiverem mais 

curtidas até o dia 27/1/2018 às 22 horas, serão beneficiados com desconto de 

50% em suas mensalidades para o mês de março de 2018.  

2.3 Será necessário que os participantes encaminhem um print de tela, com o 

endereço do facebook para o e-mail: facebook@faculdadesmaringa.br no dia 

28/01 até às 12 horas. 

 

3. Condições de Participação 

3.1. Poderão participar da promoção todas os acadêmicos matriculados na 

FACULDADE MARINGA.                         

6. Disposições Finais 

6.1 As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que possam 

surgir serão julgadas por uma comissão composta por 03 (três) representantes da 

FACULDADE MARINGÁ, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis. 

mailto:facebook@faculdadesmaringa.br


6.2 A participação nesta promoção implica na aceitação total de todos os itens deste 

regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto 

necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também dos 

organizadores. 

6.3 Todos os participantes desta Promoção, premiados ou não, cedem o uso de seus 

nomes, imagens e vozes em qualquer tipo de mídia, peças promocionais e 

campanhas on-line sem qualquer ônus adicional para a FACULDADE MARINGÁ. 

6.4 Aplica-se a esta Promoção, mas sem limitar a sua divulgação,  a legislação 

brasileira e fica eleito o foro da Comarca de  Maringá,  para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes.  

 

 

APARECIDO D. ERRERIAS LOPES  

                 Diretor Geral  


