
 
 
 
 
 

 

REGULAMENTO DESAFIO #SejaoSeuMelhor 
 
SOBRE O CONCURSO  
O concurso intitulado #SejaoSeuMelhor é de caráter exclusivamente cultural, com 
participação voluntária por parte dos alunos das instituições de ensino do grupo Afya 
(exceto Medicina)) sem qualquer tipo de pagamento pelos participantes ou vínculo à 
aquisição ou uso de qualquer produto, sendo dispensada de autorização, nos termos do 
artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 30, do Decreto 70.951/72. 
 
O período de participação no Concurso se estende a partir do dia 17/05/2021 até o dia 
30/05/2021 às 16h (horário de Brasília). Participações postadas após essa data e horário 
serão automaticamente desconsideradas. 
 
PARTICIPANTES  
Poderão participar todos os alunos das instituições de ensino Afya dos cursos de 
Graduação (exceto Medicina) com perfil válido na rede social Instagram e com matrícula 
vigente.  
 
COMO PARTICIPAR  
Para participar do concurso cultural, é preciso produzir um vídeo individual ou em dupla, 
criativo, cumprindo o desafio proposto e postar no perfil pessoal do Instagram 
marcando 3 amigos, mais @afyaeducacional, @perfildaIES que você estuda e a 
#SejaoSeuMelhor.  
 
São condições para participação no concurso cultural, dentre outras:  
 

1. Ter um perfil válido e autêntico na rede social Instagram;   
 

2. Seguir o perfil da @afyaeducacional e ser aluno ativo do ano letivo 2021 nas 
instituições de ensino do grupo; 
 

3. Marcar @afyaeducacional e #SejaoSeuMelhor para que o post possa ser 
visualizado pela equipe Afya organizadora do concurso, que fará repost no 
Stories do instagram do Afya Educacional, Instituições de Ensino coligadas e 
empresas pertencentes ao Grupo Afya. A repostagem só poderá ser feita se a 
hashtag estiver correta e houver menção ao perfil; 
 

4. Estar ciente e de acordo com todas as regras do presente regulamento;  
 

5. Ter o perfil aberto durante o período do concurso.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

REQUISITOS A SEREM SEGUIDOS NO VÍDEO:  
1. Ser de autoria do próprio participante;  
2. Não ter cunho ofensivo, imoral, racista, discriminatório, com teor ilícito ou imagens 
que sugiram ou estimulem atos que possam colocar em risco a saúde, segurança e vida 
da audiência;  
3. Ser original e inédito;  
4. Estar alinhada ao tema do desafio. Os atributos da marca Afya devem estar refletidos 
na criação.  
5. Cada aluno poderá participar com no máximo duas gravações em posts separados.  
 
SOBRE A UTILIZAÇÃO DE IMAGEM EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 
Caso a Afya queira usar imagem da promoção ou do vencedor em campanhas 
publicitárias, a mesma deverá ser feita de acordo com a cláusula padrão de Contratos 
Educacionais, em que o aluno ou seu representante legal cede, gratuitamente, o direito 
de sua imagem para figurar, individualmente ou coletivamente, em campanhas 
institucionais ou publicitárias da Afya, para todos os efeitos legais, observada a moral e 
os bons costumes. 
 
PRÊMIO 
Três (3) participantes serão contemplados pelo Instagram. Os 3 vídeos mais criativos 
ganharão respectivamente uma CAIXA DE SOM BLUETOOTH JBL To Go 2, FONE 
BLUETOOTH Air Dots 2 E CARREGADOR PORTÁTIL SAMSUNG Carga Rápida. O prêmio 
será enviado para o aluno vencedor a partir do dia 08/06/2021. 
 
AVALIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
Fica a critério da comissão julgadora, formada por representantes Afya, escolher os 08 
melhores vídeos postados e devidamente marcadas com a hashtag #SejaoSeuMelhor 
durante o período de 17/05/2021 a 30/05/2021. Após a seleção, os 8 selecionados serão 
publicados no Instagram da @afyaeducacional e uma votação será realizada entre a 
audiência do instagram. 
 
 A avaliação será baseada nos seguintes critérios: 
- Criatividade; 
- Originalidade; 
- Adequação ao tema proposto; 
- Correta utilização da hashtag #SejaoSeuMelhor; 
- Ser seguidor do perfil @afyaeducacional no Instagram. 
 
VOTAÇÃO NO INSTAGRAM 
No dia 31/05/2021 as 8 fotos são postadas em duplas para votação da audiência do 
instagram Afya Educacional, ou seja:  
 

- FOTO 1 x FOTO 2 = SEMIFINALISTA A 

- FOTO 3 X FOTO 4 – SEMIFINALISTA B 

 



 
 

 

- FOTO 5 X FOTO 6 – SEMIFINALISTA C 

- FOTO 7 X FOTO 8 = SEMIFINALISTA D 

No dia 01/06/2021, as 4 fotos semifinalistas são postadas em duplas para votação da 
audiência do instagram Afya Educacional, ou seja:  
 

- SEMIFINALISTA A X SEMIFINALISTA  B = FINALISTA X 

- SEMIFINALISTA C X SEMIFINALISTA D = FINALISTA Y 

No dia 02/06/2021, as finalistas são postadas em dupla para escolha do vencedor. 
 
DIVULGAÇÃO DO VÍDEO VENCEDOR 
Será no dia 04/06/2021 no perfil do Instagram da @afyaeducacional. 
 
ENTREGA DOS PRÊMIOS 
O contato com os vencedores será feito por meio do e-mail e whatsapp. 
 


