REGULAMENTO

1. A Promoção “BigCase Roche – Soluções do amanhã” é instituída pela empresa promotora
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, com sede a Av. Engenheiro Billings, nº 1729 –
Jaguaré – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF nº 33.009.945/0001-23 e Bigcase Brasil Ltda, com sede
à R. das Pitangueiras,154,apt33, Jardim, Santo André,SP, CEP 09090-150, Brasil, , inscrita no CNPJ
23.038.139/0001-20, será realizada em todo território nacional, no período de 15/10/18 à
25/02/19, com participação no mesmo período.
2. Considera-se participante da presente promoção, estudantes de qualquer curso com até dois
anos de formado, maiores de 18 (dezoito) anos, regularmente matriculados em estabelecimentos
de ensino superior no território nacional (“Entidades Universitárias Participantes”), organizados
em grupos de 2 a 4 integrantes cada (“Grupo Participante”).
3. Não poderão participar desta promoção, estagiários, membros do corpo diretivo e/ou
funcionários da Roche e de suas agências de propaganda e de promoção, assim como os de
sociedade empresária ou organização que estejam envolvidas direta ou indiretamente em
qualquer fase ou aspecto do Concurso, ainda que atendam aos requisitos de elegibilidade.
4. Os Grupos Participantes, de 2 a 4 pessoas, terão o prazo de 43 dias, a partir das 00h00min de
15/10/2018, para desenvolver um projeto que tenha como objetivo melhorar a vida do paciente
com esclerose múltipla por métodos não medicinais.
5. Os Grupos Participantes deverão definir um nome de identificação para o grupo; a partir da
definição do nome, cada membro se escreve individualmente na plataforma da BigCase,
aceitando os termos do regulamento.
6. A inscrição dos membros dos Grupos Participantes será feita no site
www.bigcase.com.br/desafio/roche, gratuitamente, até o dia 26/11/18. Cada membro do Grupo
Participante deverá fornecer os seguintes dados pessoais: nome completo, endereço completo,
RG, CPF, e-mail, data de nascimento e um telefone de contato. Em caso de omissão ou fraude, o
Grupo Participante do qual o interessado for membro será automaticamente desclassificado.
7. Será permitida a apresentação 1 (um) Projeto por Grupo Participante.
8. O formato de entrega do projeto deverá ser PDF. Não há restrição de tamanho para a entrega.
9. Os Grupos Participantes serão os únicos responsáveis por arcar com qualquer despesa
relacionada à participação neste Concurso. Exceto as despesas com traslado para a etapa
presencial (terrestre se até 500 km e aéreo a partir de 501 km), hospedagem por uma noite e ao
menos uma refeição serão custeadas pelas Empresas Promotoras às equipes oriundas de
localidades fora da Região Metropolitana de São Paulo.
10. Os Projetos recebidos pelo site www.bigcase.com.br/desafio/roche serão analisados em 3 (três)
etapas para apuração dos vencedores, sendo elas:
11. A Etapa 1 ocorrerá entre 15/10/18 até 26/11/18, será coordenada exclusivamente pela Bigcase
e serão selecionados 10 projetos. Nessa fase, uma equipe nomeada pela Bigcase composta por 4
profissionais da Bigcase selecionará os 10 (dez) Projetos que melhor atenderem aos seguintes
critérios: (i) Inovação: O Projeto respeita traz uma solução? (peso de 10% na nota final do grupo);
(ii) Coerência do Projeto: O Projeto entregue corresponde ao solicitado, segundo as informações
disponibilizadas? (peso de 30% na nota final do grupo); (iii) Viabilidade e capacidade de execução

da solução > O Projeto contempla algo viável, factível? (peso de 30% na nota final do grupo); (iv)
Exposição clara das ideias propostas: O Projeto foi entregue de forma que a Roche tenha todas
as etapas para sua execução de forma clara e bem explicada? (peso de 20% na nota final do
grupo); (v) Impacto do Projeto: O projeto entregue gera grande impacto positivo para o problema
proposto? (peso de 10% na nota final do grupo). Divulgação do projeto no dia 10/12/18.
12. Etapa 2. Considerada Semi-Final, será realizada de 08/01/19 até o dia 28/01/19. Os 10 Grupos
Participantes classificados serão contatado por telefone/email, de acordo com os dados
informados durante o cadastramento e deverão encaminhar o projeto para o email
contato@bigcase.com.br e será avaliado por uma banca formado por membros da Bigcase e da
Roche. A avaliação dos projetos ocorrerá do dia 29/01/19 à 11/02/19. E o resultado dessa etapa
será no dia 13/02/19.
13. Etapa 3: Considerada Final, será realizada de 14/02/19 até o dia 25/02/19. Os 5 Grupos
Participantes classificados serão contatado por telefone/email, de acordo com os dados
informados durante o cadastramento e deverão comparecer na data informada (25/02/19) na
Av. Eng. Billings, 1729 - Jaguare, São Paulo - SP, 05321-900, para defender e apresentar seu
Projeto perante um grupo composto por 4 profissionais escolhidos pela Roche (“Banca
Julgadora”). (i) Para apresentação e defesa do Projeto, todos os membros dos Grupos
Participantes deverão apresentar seus documentos pessoais e comprovar sua condição de
estudante universitário matriculado em uma Entidade Universitária Participante ou diploma com
constatando a formação em em período de até 2 anos da data de início das inscrições do
concurso, no prazo de até 48 horas antes da data agendada para a apresentação e defesa do
Projeto. A falta de apresentação dos documentos ou de assinatura do contrato, por qualquer
membro do Grupo Participante, acarretará a desclassificação do Grupo Participante; em seu
lugar, será convocado o Grupo Participante que tiver apresentado o 6º Projeto melhor
classificado e assim sucessivamente até que se atinja o número de 5 (cinco) Grupos Participantes
finalistas. (ii) A apresentação e a defesa do Projeto deverão obrigatoriamente ser realizadas pelo
Grupo Participante responsável pela elaboração do respectivo Projeto, podendo ser feita por um
ou mais membros. As despesas com traslado (terrestre se até 500 km e aéreo a partir de 501
km), hospedagem por uma noite e ao menos uma refeição serão custeadas pelas Empresas
Promotoras às equipes oriundas de localidades fora da Região Metropolitana de São Paulo. Nesta
etapa serão selecionados os 5 (cinco) projetos que serão encaminhados para Final.
14. O não-comparecimento de 50% (cinquenta por cento) dos membros de cada Grupo Participante
na Etapa 3, ressalvada, ausência previamente aprovada pela Roche, desde que mantido o quórum
mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos membros do Grupo Participante na etapa, acarretará
a desclassificação do Projeto e do Grupo Participante. Em seu lugar, será convocado o Grupo
Participante que tiver apresentado o 6º Projeto melhor classificado e assim sucessivamente até
que se atinja o número de 5 Grupos Participantes na terceira etapa.
15. A decisão da Banca Julgadora que definir os Projetos vencedores será definitiva e soberana, de
modo que não caberá impugnação ou recurso por parte de nenhum Grupo Participante ou
qualquer membro de Grupo Participante.

16. Na data agendada para entrega, como condição para o recebimento do prêmio, cada membro
dos Grupos Participantes vencedores deverá (i) fornecer cópia autenticada de seu CPF/MF e
carteira de identidade; e (ii) preencher e assinar o recibo de entrega do prêmio e de quitação da
obrigação da Promotora.
17. Os prêmios destinam-se aos membros dos Grupos Participantes vencedores e serão entregues a
cada um deles, sendo vedada a transferência antes da entrega.
18. Os prêmios serão exibidos no site www.bigcase.com.br/desafio/roche.
19. O prazo de prescrição do direito aos prêmios é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de apuração, de acordo com o artigo 6º do Decreto nº 70.951/72.
20. Os prêmios, caso não reclamados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, serão recolhidos pela
Promotora ao Tesouro Nacional como renda da União Federal.
21. Os nomes dos Grupos Participantes e dos membros dos Grupos Participantes vencedores serão
divulgados no site www.bigcase.com.br/desafio/roche e comunicado por telefone ou telegrama
no prazo máximo de 1 (uma) semana a contar da data de apuração dos resultados, de acordo
com as etapas acima.
22. Os membros dos Grupos Participantes Vencedores cedem gratuitamente os direitos de uso de
utilização de seu nome, imagem e som de voz, pelo período de 1 (um) contado da data da
apuração do resultado final, para fins de divulgação do Concurso e do prêmio recebido em
cartazes, filmes, “spots”, “jingles” e/ou vinhetas, assim como em qualquer tipo de mídia e/ou
peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, faixas, “outdoors”, mala-direta e na
internet, sem restrição de frequência e sem qualquer tipo de ônus para a Promotora.
23. Na hipótese de um membro de Grupo Participante ser ou se tornar incapaz, a cessão deverá ser
outorgada pelo seu responsável legal devida e legalmente habilitado.
24. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos Grupos Participantes deverão ser
preliminarmente dirimidas pela Promotora e, persistindo, submetidas à CEF, quando o Grupo
Participante não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor.
25. A prática de ato tipificado como ilícito penal, se identificada, será imediatamente comunicada à
CEF e, com a anuência desta, o membro e o seu Grupo Participante serão imediatamente
desclassificados, devendo responder por crime de falsificação de documentos e/ou uso de
documento falso, dentre outros, conforme a tipicidade da conduta, sem prejuízo de responder
civilmente por seus atos. Cabe frisar, que, nesta hipótese, o valor do prêmio será recolhido, pela
Roche, ao Tesouro Nacional, como renda da União Federal, na forma da Lei.
26. Na eventualidade de um membro de Grupo Participante vencedor ser ou se tornar incapaz, seus
responsáveis legais poderão representá-lo durante a cerimônia e para o recebimento do prêmio,
desde que comprovem a condição de responsável legal mediante apresentação de documento
hábil para esse fim.
27. Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus no domicílio do
contemplado em até 30 (trinta) dias a contar da data de apuração de acordo com o artigo 5º do
Decreto nº 70951/72.

28. Não será permitido a nenhum membro de Grupo Participante vencedor trocar o prêmio por
qualquer outro, incluindo, mas não se limitando, dinheiro em espécie.
29. Em caso de falecimento de membro de Grupo Participante vencedor até a data para recebimento
do prêmio, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, na pessoa de seu inventariante, que
deverá comprovar tal condição e exercer seu direito em até 180 (cento e oitenta) dias contados
da data do resultado final do Concurso.
30. Os Grupos Participantes reconhecem e aceitam expressamente que a Promotora e/ou a Bigcase
não poderão ser responsabilizadas por qualquer dano ou prejuízo oriundos da utilização do
prêmio.
31. Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de São Paulo para solução de quaisquer questões
referentes a este Plano de Operação e o seu regulamento.
32. Os 10 Grupos Participantes escolhidos na primeira etapa, receberão como prêmio Vouchers da
livraria Saraiva, no valor unitário de R$250,00. (10 grupos contendo 4 participantes cada = 40
participantes, totalizando o valor de Vouchers R$10.000,00)
33. O Grupo Participante, cujo Projeto vencedor seja classificado em 1º lugar, receberá como
prêmio: Computador Dell Inspiron 2 em 1 e um curso de oratória da SOAP. O valor unitário do
prêmio é de R$5.000,00. (1 grupo 4 participantes = 1 computador + 1 curso por participante
R$20.000,00)
34. Prêmio no valor total de R$30.000,00
35. A entrega dos prêmios, fica condicionada à assinatura de termo de recebimento por cada
membro dos Grupos Participantes.
36. O membro de um Grupo Participante de um Projeto vencedor que estiver impossibilitado de
receber pessoalmente o prêmio poderá ser substituído por mandatário com poderes específicos
para tanto, mediante outorga de procuração pública ou particular com firma reconhecida em
Cartório.
37. O valor total dos prêmios a serem distribuídos por meio deste Concurso é de R$ 30.000,00.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS

