
 

 

REGULAMENTO CONCURSO #PENSENOCOLETIVOUNOESTE 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA AÇÃO E DO PRAZO: 

O período de duração do concurso #PenseNoColetivoUnoeste, sobre o uso correto de máscaras, 

acontece entre os dias 20/05/2020 e 05/06/2020. Os participantes devem publicar um conteúdo na 

rede social Instagram com a hashtag #PenseNoColetivoUnoeste dentro do prazo previsto no 

concurso. A entrega dos prêmios ocorrerá a partir do dia 10/06/2020, após a publicação da decisão 

do comitê. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PARTICIPANTES: 

Poderá participar do concurso qualquer pessoa que possua um perfil no Instagram e que publique o 

conteúdo com o hashtag #PenseNoColetivoUnoeste, respeitando todas as regras e orientações 

presentes neste regulamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – COMO PARTICIPAR: 

Para participar do concurso, é necessário postar um vídeo ou uma foto no Instagram e utilizar na 

publicação a hashtag #PenseNoColetivoUnoeste entre os dias 20/05/2020 e 05/06/2020. O comitê 

avaliador irá julgar todos os posts com a hashtag que expliquem, de uma forma criativa, a maneira 

correta para se utilizar a máscara de proteção. Não será permitida a inserção de participantes no 

sorteio após essa data. O post deve ser publicado no feed desta rede social. Não será considerada na 

avaliação as publicações no formato Stories. É importante que o perfil esteja aberto, ou seja, sem 

restrições de acesso, entre os dias 03/06/2020 e 10/06/2020, para que a avaliação seja realizada pelo 

comitê avaliador. A publicação deve ser feita em forma de foto ou vídeo na rede social. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA AVALIAÇÃO: 

O comitê avaliador contará com cinco membros (representantes dos campi de Presidente Prudente, 

Jaú e Guarujá), que avaliarão diversos quesitos, como inovação, criatividade, técnica e conteúdo. O 

participante será desclassificado em caso de haver alguma informação incorreta ou imprecisa no 

conteúdo do vídeo.  

Como alguns critérios para a decisão também consideram avaliações subjetivas, não caberá recurso 

após a publicação dos resultados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PREMIAÇÃO E DA ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

A ação premiará os três primeiros colocados de acordo com a avaliação prevista na cláusula quarta. 

Os prêmios disponíveis são:  

• Para o primeiro colocado, um voucher para cursos livres da Unoeste na modalidade de ensino à 

distância (EAD) no valor de R$ 160,00; 



 

 

• Para o segundo colocado, um voucher para cursos livres da Unoeste na modalidade de ensino à 

distância (EAD) no valor de R$ 120,00; 

• Para o terceiro colocado, um voucher para cursos livres da Unoeste na modalidade de ensino à 

distância (EAD) no valor de R$ 80,00. 

 

Os ganhadores serão comunicados no dia 10/06/2020, após a avaliação feita pelo comitê. Os 

vouchers serão disponibilizados aos vencedores em um prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Toda e qualquer situação não prevista, bem como eventuais casos omissos, serão decididos 

exclusivamente pelo comitê avaliador. Estas regras poderão ser alteradas e/ou o concurso 

#PenseNoColetivoUnoeste suspenso e/ou cancelado sem aviso prévio e/ou justificativa formalizada 

por motivo de força maior, e/ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da Unoeste e 

que comprometa a realização do mesmo, de forma a impedir e/ou modificar substancialmente a sua 

condução como originalmente planejada. A alteração das regras e/ou suspensão ou o cancelamento 

do concurso #PenseNoColetivoUnoeste serão divulgados no mesmo perfil onde se encontra este 

regulamento, de forma que o participante deva acessar periodicamente estas regras, a fim de tomar 

conhecimento de eventuais alterações. 

 

 


