Regulamento da campanha:

Regras desconto:
- Promoção válida para matrículas feitas por novos alunos dos cursos de pós-graduação, segunda
graduação e obtenção novo Título. Matrículas de R$120,00 por R$60,00;
- Promoção válida para matrículas realizadas no site do Instituto Cotemar.

Regras sorteio:
- Serão 4 sorteios, sendo 1 por semana. Os sorteios serão realizados aos sábados (26 de dezembro
de 2016 e 02, 09 e 16 de janeiro de 2017), às 12h, por meio de transmissões ao vivo realizadas pela
página do facebook do Instituto Cotemar.
- Os novos alunos concorrerão através do número de registro do sistema acadêmico do Instituto
Cotemar, sendo que esse número e único e intransferível.
- O sorteio será realizado pelo site www.sorteador.com.br. A lista de sorteio conterá todos os
números de registros incluídos no sistema até 24h antes da data programada para o sorteio.
- Para estar credenciado ao sorteio, o aluno terá que ter sido matriculado em um novo curso do
Instituto Cotemar entre o período de 15/12/2016 a 15/01/2017, sendo necessário que o sistema
confirme o pagamento de sua taxa de inscrição.
- O nome do ganhador, juntamente com o registro do sorteio, serão divulgados pelo site do Instituto Cotemar www.institutocotemar.com.br.
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Notebooks:
Segue abaixo as configurações dos Notebooks a serem sorteados:
Notebook Lenovo Ideapad 110 Intel Dual Core - 4GB 1TB LED 15,6" Windows 10

Marca Lenovo - Referência80W20000BR
Cor Prata e Preto - ModeloIdeapad 110
Processador: ModeloIntel® Celeron® Dual CoreN3060.
Velocidade1.6GHz (até 2.8GHz em Burst).Memória Cache2MB.
Tela: Tipo de monitorLED – Polegadas15,6. – Resolução1366x768.
Formato de tela Widescreen
Memória Capacidade4 GB - Barramento da memóriaDDR3L.Clock da memória1600 MHz.
HDD Capacidade1 TB - Velocidade de rotação HD5400RPM.
Sistema Operacional
Modelo Windows 10Home
Conexão HDMI: Sim
Bluetooth 4.0
Touchpad Sim
Webcam 0.3 megapixels
Leitor de cartões sim
Placa de rede Sim 10/100M.
Placa de vídeo Tipointegrada -ModeloIntel® HD Graphics 400.
Som1.5W, audio chip Realtek ALC3248.
Placa mãe: ChipsetIntegrado.
Softwares inclusos: Lenovo Solution Center; Lenovo OneKey Recovery. *Lista de Softwares
pode mudar sem aviso prévio.
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Alimentação Notebook/Ultrabook - Bateria recarregável.FonteBivolt.
Bateria Tipo3 células 24WH, 2.2Ah.
Conexões1 x USB 3.0;1 x USB 2.0;HDMI;RJ-45.

Política de entrega, troca e devolução de produtos:
O Instituto Cotemar se compromete a confirmar o pagamento da taxa de inscrição entre o período do dia 15 de dezembro de 2016 a 15 de Janeiro de 2017 e, posteriormente, realizar o envio dos
Notebooks;

Feito o sorteio, o Instituto Cotemarteráo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para confirmar
se o sorteado se enquadra nas exigências do regulamento, contando-se, a partir daí o prazo
máximo de 30 (trinta) dias úteis para o envio do Notebook ao sorteadopara o endereço indicado
pelo aluno no ato da matrícula. Caberá ao aluno sorteado arcar com os valores referentes ao
envio do aparelho.

Caso a entrega não seja efetivada, o equipamento será devolvido ao endereço do Instituto que,
buscará contatar o participante, possibilitando, por conseguinte, um segundo reenvio, relembre-se, custeado pelo aluno.

Havendo uma segunda tentativa frustrada de entrega do aparelho, fica o Instituto desobrigado
de promover o seu envio, cabendo a ele, tão somente comunicar ao aluno sorteado que o Notebook ficará à disposição do mesmo para ser retirado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob
pena de perda da premiação.
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Caso o aluno sorteado constate que a embalagem foi violada, sugerimos que esta seja recusada
no momento da entrega, fazendo constar o motivo de sua recusa, bem como entre em contato,
imediatamente, com o Instituto noticiando o ocorrido, evitando assim posteriores transtornos.

É de responsabilidade do aluno o fornecimento do endereço correto, de forma completa, ciente
de que o não cumprimento destas orientações poderão incorrer na ausência de entrega do Notebook, frise-se, ocasião em que será imputado ao participante única, total e irrestrita responsabilidade, restando isento o Instituto de qualquer responsabilidade.

O Instituto se reserva no direito de não promover o envio do Notebook para endereço diferente
daquele constante da matrícula efetivada. Casos eventuais de inexistência ou falta de serviço
local de entrega de documentos postais, deverão ser noticiados ao Instituto, a quem caberá avaliar tal impossibilidade, sugerindo, outra alternativa para o envio do prêmio, ciente o aluno premiado de que a ele caberá arcar com as despesas do envio, ainda que adotada outra forma de envio
definida neste regulamento.

Está expressamente proibido o envio e a entrega dos Notebooks mediante procurador, devendo
a entrega ser feita em “mãos próprias”.
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Troca de produtos com defeito:
A troca do produto ocorrerá diretamente pelo participante ou então por intermédio do Instituto
junto ao SAC da fabricante, de acordo com as orientações prestadas pelo Instituto.

O prazo para constatação de possíveis defeitos é de até 7 (sete) dias, contados do recebimento do
Notebook. Após o término do prazo, o aluno não poderá mais solicitar a troca do produto.

O envio do produto para troca será de total responsabilidade do aluno, a quem caberá inclusive
noticiar o seu envio ao Instituto.

Dúvidas ou situações não especificadas acima:
Para dúvidas ou situações não especificadas acima, o aluno deverá entrar em contato com a
central de atendimento do Instituto através do telefone 0800 037 4212 e informar-se sobre qual
é o procedimento a ser seguido.
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