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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO RODA A ROLETA CATÓLICA SC 

 REMATRÍCULA 1º SEMESTRE DE 2023 
 
 

O Centro Universitário Católica de Santa Catarina torna público o a promoção 

referente a campanha de Rematrícula para o 1º semestre de 2023, RODA A 

ROLETA CATÓLICA SC de acordo com o que estabelece o presente Regulamento. 

 

1 PRAZO DA CAMPANHA 

1.1 A campanha tem validade no período de 28/11 a 28/12/2022. 

 

2 PARTICIPANTES DA CAMPANHA 

2.1 Poderão participar da campanha todos os acadêmicos dos cursos de graduação 

presencial e EAD que efetuarem o pagamento do boleto referente a Rematrícula 

do 1º semestre até o dia 28/12/22. 

2.2 E que estejam em dia com todas as mensalidades e/ou renegociações até o 

presente momento, impreterivelmente até a data da campanha. 

 

3 PREMIAÇÃO 

3.1  Os prêmios dessa campanha são: 

3.1.1 800 (oitocentos) fone de ouvido  

3.1.2 400 (quatrocentos) blocos de anotação com post it  

3.1.3 50 (cinquenta) moletons da Católica SC  

3.1.4 10 (dez) cash back no valor de R$100,00 cada 

3.1.5 02 (duas) Alexa Echo Dot 3ª geração  

3.1.6 02 (dois) notebooks Acer Aspire 5 A514-54-789C Intel Core i7 11ª Gen 

Windows 11 Home 8GB 512GB sdd 14' Full HD  

3.2 Os prêmios serão divididos entre as duas unidades da Católica SC. 

3.3 Os prêmios não poderão ser substituídos por valor em dinheiro ou desconto em 
mensalidade. 
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4 DESCRIÇÃO DA MECÂNICA DA CAMPANHA 

4.1  No câmpus de Jaraguá do Sul e no câmpus de Joinville terá uma roleta com 8 

posições, sendo 6 com prêmios, 1 posição com o texto “Tente outra Vez” e 1 

posição com “Brinde surpresa”. 

4.2  Ao pagar sua Rematrícula até o vencimento (28/12), será gerado um relatório a 

partir da baixa dos títulos e, assim estará apto a participar. 

4.3  Quem girar a roleta e cair no prêmio NOTEBOOK, terá uma nova rodada no dia 

11/02/2023 com os demais acadêmicos que também tiraram o mesmo prêmio e 

será feito um sorteio através do aplicativo SORTEADOR 

 

5 SISTEMÁTICA PARA RODAR A ROLETA 

5.1  PERÍODO: 06 a 10/02/2023 na Central de Relacionamento, das 9h às 21h de 

segunda à sexta-feira 

5.2  A roleta poderá ser girada uma vez, salvo quando cair “Tente outra Vez”.  

5.3  A roleta tem 8 posições, após parar de girar e conforme a posição que indica o 

ponteiro será definido o prêmio conforme relação citada no item 3. 

 

6 ENTREGA DE PRÊMIOS 

6.1 Caso o prêmio sorteado estiver esgotado, terá de girar novamente a roleta 

apenas mais uma vez. 

 

7 DIVULGAÇÃO 

7.1 Os ganhadores concordam, desde já, em autorizar a Católica SC a utilizar seu 

nome, imagem e som de voz para divulgação da campanha, sem qualquer tipo 

de ônus para a Católica SC, tampouco a obrigatoriedade de realizar a 

divulgação de que trata esse artigo. 

7.2 Os ganhadores concordam que não poderão substituir nenhum dos prêmios por 

valor em dinheiro ou desconto em mensalidade. 

 

 

 



 

 
Rua Visconde de Taunay, 427 
Centro | CEP 89203-005 
47 3145-9700 
Joinville | SC 
www.catolicasc.org.br 
 

Rua dos Imigrantes, 500 
Rau - 89254-430 

0800 600 0005 
Jaraguá do Sul | SC 
www.catolicasc.org.br 

 

 

 

 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos não previstos neste Regulamento, ou dúvidas que possam surgir, serão 
dirimidos pela Pró-Reitoria Administrativa do Centro Universitário Católica SC.  
 

 
 

Jaraguá do Sul, 28 de novembro de 2022. 
 
 
 

Bruno Dala Soares 
Pró-Reitor Administrativo 


