
 

REGULAMENTO DO SORTEIO “MATRÍCULA PREMIADA” 

 
CAPÍTULO I – DO OBJETO 
Art. 1º O presente regulamento tem por objeto estabelecer normas e critérios para o sorteio e a 
premiação que ocorrerá na promoção “Inscrição Matrícula Premiada – 2022.2”. 
  
CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO 
Art. 2º A promoção “Inscrição Matrícula Premiada – 2022.2” é organizada pelo Centro Universitários 
Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, pessoa jurídica de direito privado interno, com 
sede Avenida Jose Caetano de Carvalho, Nº 2199 - Jardim Central - São João Del Rei/MG CEP 36.307-
251, São João Del Rei - MG 
 
CAPÍTULO III – DA FINALIDADE 
Art. 3º A promoção “Inscrição Matrícula Premiada – 2022.2” tem por finalidade sortear 1 (um) Kindle. 
  
CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO 
Art. 4º Poderão participar do sorteio todos os candidatos matriculados para o segundo semestre 
2022.2, até a data limite de 17 de junho de 2022 às 23:59. 
  
CAPÍTULO V – DO SORTEIO, DO PRÊMIO E DA DIVULGAÇÃO 
Art. 5º O sorteio será realizado ao vivo pelo Youtube em link não listado no dia 23/06/2022 às 18h. 
Os participantes receberão o link para acompanhar o sorteio, pelo whatsapp e e-mail informado no 
ato da matrícula.  
Art. 6º Para realização do sorteio será utilizado um sorteador online com os nomes dos candidatos 
que efetivaram a matrícula até às 23:59 do dia 17/06/2022. 
Art. 7º O candidato vencedor será notificado por SMS, e-mail, whatsapp e/ou telefone celular, para 
que compareça na instituição para a retirada do seu prêmio ou nos envie endereço para postagem. 
Art. 8º Tendo em vista o descrito no artigo 7º, os participantes se comprometem a manter os dados 
cadastrais atualizados, sob pena de serem reputadas válidas as intimações/notificações enviadas para 
o e-mail e telefone celular contido no banco de dados da organização. 
Art. 9º Não sendo retirado o prêmio ou enviado o endereço para postagem em até 30 (trinta) dias 
após a notificação de que trata o artigo 7º, perderá o sorteado o direito ao prêmio, que retornará 
para a instituição. 
  
CAPÍTULO VI – DA PUBLICIDADE DO PREMIADO 
Art. 10º O ganhador expressamente autoriza o uso gratuito de sua imagem, voz, nome e de eventuais 
depoimentos para matérias jornalísticas, cartazes, filmes em qualquer tipo de mídia e peças 
promocionais da cobertura da premiação, ou para qualquer outra finalidade, ainda que comercial, 
sem nenhum ônus para a organizadora. 
  
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 11º Esta promoção é válida somente para aa matrículas referentes ao segundo semestre de 
2022. 



Art. 12º A participação na promoção “Inscrição Matrícula Premiada – 2022.2” não gerará nenhum 
direito, vantagem ou prêmio que não seja o expressamente previsto nas condições determinadas no 
presente Regulamento. 
Art. 13º O prêmio descrito neste regulamento é pessoal e intransferível. 
Art. 14º O sorteado não poderá trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por outro modelo distinto 
ao expressamente convencionado neste regulamento. 
Art. 15º A entrega do prêmio acontecerá em até 30 (trinta) dias após a realização do sorteio, na sede 
do Uniptan ou enviado pelos Correios, caso o sorteado more fora de São João del Rei/MG e não possa 
comparecer na instituição no prazo estipulado. 
Art. 16º Ocorrendo qualquer falha técnica, caso fortuito ou de força maior que impeçam a realização 
do sorteio na data aprazada; ou a entrega do prêmio na data descrita no artigo anterior, 
compromete-se a organizadora a realizar novo sorteio ou definir nova data de entrega do prêmio, 
em prazo não superior a 15 (quinze) dias, notificando e informando os participantes a respeito da 
nova data. 
Art. 17º Quaisquer dúvidas, divergências ou omissões não previstas neste regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização. 
Art. 21º A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com as regras 
dispostas no presente regulamento. 
 

 

São João del Rei/MG, 31 de Maio de 2022. 

 

________________________________________________________________________  

Maria Tereza Gomes de Almeida Lima 
 Reitora 

 
 


