
REGULAMENTO – Promoção “Você de iPhone na FAMESP” 

 

1. Empresa realizadora da promoção: 

A FAMESP, Faculdade Método de São Paulo, inscrita sobre o CNPJ 00.903.975/0001-

20, localizada na Av. Jabaquara, 1314 - Mirandópolis, São Paulo - SP, CEP 04046-200, 

está realizando a promoção denominada “Você de iPhone na FAMESP”. 

2. A promoção: 

A promoção, válida em todo o território brasileiro, consiste em premiar uma pessoa 

contemplada, através de um sorteio virtual feito com os números de todos os 

participantes da ação (vide item 4.1), com 1 (um) iPhone 11, da marca Apple, com 

64GB de memória, cor sortida (o modelo não acompanha carregador e fones de 

ouvido). 

3. Participação:  

3.1 – A participação no sorteio será válida para todos os alunos que efetivarem a 

matrícula em um dos nossos cursos Técnicos ou de Graduação, presencial ou EaD, até 

às 23h59 do dia 02/09/2021, e que tiverem o status “ativo” para as novas turmas dos 

cursos mencionados acima que têm previsão de início para 02/08/2021. Para efetivar a 

matrícula, é necessário ter concluído todas as etapas obrigatórias do processo de 

matrícula para o respectivo curso de acordo com o nível educacional do curso. No dia 

do sorteio, além de ter o status “ativo”, será obrigatório que o aluno esteja com todos 

os pagamentos em dia junto à FAMESP e que a turma do seu curso esteja confirmada. 

3.2 - Alunos que se matricularam em turmas anteriores e que trancaram o curso, mas 

que retornarem à FAMESP e efetivarem a matrícula novamente durante o período 

descrito no item anterior e seguindo todas as regras de participação descritas no 

mesmo item (3.1), também poderão participar da promoção. 

3.3 – Caso o aluno matriculado já esteja ativo em outra turma com curso em 

andamento, automaticamente será desclassificado da promoção e não poderá 

concorrer ao sorteio. A promoção destina-se a novos alunos e a alunos que se 

matricularam em turmas anteriores e realizaram o trancamento do curso, mas que 

voltarem a estudar na FAMESP seguindo todas as regras dos itens anteriores. 

3.4 – Cada CPF matriculado terá direito a um número da sorte para participar do 

sorteio, cada CPF terá direito a uma única participação. 

3.5 - Colaboradores da FAMESP, denominados funcionários, não poderão participar da 

ação e, caso o façam, terão sua participação no sorteio automaticamente eliminada e 

correm o risco de receber as punições legais cabíveis.  

3.6 – Os cursos que estão participando da promoção são:  



Cursos Técnicos - Veterinária, Estética, Radiologia, Análises Clínicas, Farmácia, Nutrição 

e Dietética e Administração; 

Cursos de Graduação – Bacharelado em Biomedicina, Tecnologia em Estética e 

Cosmética, Tecnologia em Radiologia Presencial e EaD, Gastronomia Presencial e EaD, 

Logística EaD e Licenciatura em Pedagogia. 

4. Datas e prazos:  

4.1 – A realização do sorteio será no dia 15/09/2021, na sede da Faculdade Método de 

São Paulo. O sorteio virtual acontecerá por meio do site Sorteador 

(www.sorteador.com.br), cada número de matrícula ativa receberá um número de 

atribuição, começando pelo número “1”, de acordo com a ordem das matrículas e que 

será sequencial até o último matriculado antes do término da promoção (às 23h59 do 

dia 02/09/2021). O sorteio será gravado e transmitido ao vivo. O resultado do número 

sorteado será disponibilizado nas redes sociais e no site da instituição. O Sorteador é 

um site para realizar sorteios online onde informamos todos os números participantes 

e o sistema gera aleatoriamente um número sorteado. 

4.2 - O prazo máximo para efetivar a matrícula e participar do sorteio será até as 

23h59 do dia 02/09/2021.  

5. Premiação:   

O prêmio vigente do sorteio será 01 (um) iPhone 11, da marca Apple, com 64GB de 

memória, cor sortida (o modelo não acompanha carregador e fones de ouvido). O 

prêmio não poderá ser trocado pelo valor relativo em dinheiro e nem transferido para 

outra pessoa com nome diferente do CPF cadastrado no momento de efetuar a 

matrícula. O produto será entregue junto com a cópia da nota fiscal. 

6. Entrega do prêmio:  

6.1 - A FAMESP entrará em contato com o ganhador através do número de contato 

informado no momento da matrícula. O ganhador da promoção não receberá qualquer 

ajuda de custo com operadora, planos telefônicos, seguro e similares. Em caso de 

quebra, perda ou roubo do aparelho posteriormente à entrega ao sorteado, fica a 

responsabilidade do participante ganhador arcar com custos ou trocas através da 

empresa licenciada do aparelho caso o mesmo ainda tenha garantia. 

6.2 – A entrega do aparelho será feita na sede da Faculdade Método de São Paulo, o 

ganhador deverá retirar o prêmio presencialmente na FAMESP em até 15 dias após ser 

comunicado sobre o prêmio; caso a retirada do prêmio não aconteça dentro desse 

prazo, o celular será utilizado em outra promoção realizada pela FAMESP. 

7. Motivos para não realização do sorteio:  

Para a realização do sorteio, será necessário que as turmas dos cursos descritos no 

item 3.6 sejam confirmadas, só participarão desse sorteio alunos que estejam 

http://www.sorteador.com.br/


matriculados e ativos em turmas confirmadas (além de cumprirem todas as demais 

regras descritas neste regulamento).  

8. Matrícula:  

Considera-se matricula apta a concorrer aquela em que o participante conclui 

corretamente todas as etapas exigidas do processo de matrícula do respectivo curso, 

de acordo com o seu nível educacional, e esteja com todos os pagamentos em dia 

junto à FAMESP: 

Cursos Técnicos – preenchimento da ficha de inscrição, pagamento da taxa de 

matrícula e envio de toda a documentação exigida pela FAMESP (descrita nas páginas 

de todos os cursos Técnicos). 

Cursos de Graduação Presenciais e EaD – preenchimento da ficha de inscrição com a 

escolha da forma de ingresso (caso opte por vestibular, é necessário ser aprovado na 

prova; caso opte por ENEM, é necessário enviar o comprovante de realização da prova; 

e caso opte por segunda graduação, é necessário enviar o diploma da primeira 

graduação), envio da documentação exigida pela FAMESP (descrita nas páginas de 

todos os cursos de graduação), e efetuar o pagamento da taxa de matrícula. 

No caso dos cursos que permitem o aproveitamento de matérias de cursos técnicos: 

Estética e Radiologia, será necessário preencher a ficha de inscrição, agendar e ser 

aprovado na Avaliação de Competência, realizar e ser aprovado no vestibular e seguir 

todas as demais etapas do processo seletivo para cursos de graduação. 

Somente concluindo todas as etapas descritas acima é que o aluno será considerado 

uma matrícula com status “ativo”. 

 

O presente regulamento entra em vigor nesta data de sua publicação interna 

(21.07.2021). 

São Paulo, 21 de julho de 2021. 

FAMESP - Faculdade Método de São Paulo 

 

 
 


