
REGULAMENTO PARA CONCURSO CULTURAL
#MEUMOMENTOUNIFACCAMP

1. SOBRE O CONCURSO
1.1.  O  Concurso  denominado  “#MEUMOMENTOUNIFACCAMP”  é  promovido  pelo  INSTITUTO  DE
ENSINO CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA.,  entidade mantenedora do  Centro Universitário  Campo
Limpo Paulista - UNIFACCAMP, com sede na Rua Guatemala, nº 167, Jardim América, na cidade de
Campo Limpo Paulista, CEP nº 13231-230, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 02.252.746/0001-18,
denominada “ORGANIZADORA” ou simplesmente “INSTITUTO”.
1.2. O “#MEUMOMENTOUNIFACCAMP” é um Concurso Cultural de participação gratuita e voluntária, nos
termos da Lei nº 5.768/1971, a envolvendo a produção de um trabalho preferencialmente audiovisual, ou
somente visual, envolvendo projetos ou momentos inspiradores e marcantes vivenciados pelos alunos e
ex-alunos do INSTITUTO.
1.3. O Concurso prevê a distribuição gratuita de prêmio ao participante vencedor, após a seleção dos
trabalhos realizados, conforme os critérios e disposições previstas neste regulamento.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Pelo presente Concurso as expressões abaixo terão as seguintes definições:

 Alunos ou ex-alunos - significarão aqueles que poderão participar do presente Concurso, sendo
eles,  exclusivamente  ex-alunos  ou  alunos  do  Centro  Universitário  Campo  Limpo  Paulista  –
UNIFACCAMP;

 Comentários -  significará  o critério  de desempate entre os participantes  a ser  observado nas
publicações;

 Concurso  -  significará  a  campanha  promovida  pela  UNIFACCAMP,  denominando-se
MEUMOMENTOUNIFACCAMP;

 Curso - significará quaisquer cursos em que o participante esteve ou está regularmente inscrito na
UNIFACCAMP;

 Curtidas  ou Likes  -  significarão  a  maneira  pela  qual  as  publicações  dos  participantes  serão
julgadas;

 Dados - significará quaisquer informações, sejam elas em texto, fotos ou vídeos, publicadas pelos
participantes para concorrer ao prêmio no presente Concurso;

 Facebook  -   significará  a  rede  social  em  que  o  Concurso  “#MEUMOMENTOUNIFACCAMP”
ocorrerá, ou seja, plataforma digital em que o participante publicará o conteúdo;

 Hashtag -  significará  o símbolo que deverá preceder  a frase “MEUMOMENTOFACCAMP”  nas
redes sociais, denominando a campanha promovida;

 #MEUMOMENTOUNIFACCAMP  -  significará  a  hashtag cujas  publicações  dos  participantes
deverão conter para participar do presente Concurso;

 Notebook - significará o computador portátil que será entregue ao vencedor;
 Prêmio - significará o notebook, ou coisa diversa de mesmo valor, que será entregue ao vencedor

do presente Concurso;
 Publicações -  significará o ato pelo qual os participantes divulgarão o conteúdo produzido nos

termos deste regulamento, e sobre o qual se baseará a votação do Concurso;
 Regulamento - significará o presente termo, que estabelece as regras para o Concurso;
 UNIFACCAMP  -  significará  Centro  Universitário  Campo  Limpo  Paulista,  instituição  da

ORGANIZADORA; 
 Vencedor  -  significará  aquele  que  agregar  o  maior  número  de  curtidas,  comentários  e

compartilhamentos em sua publicação para o Concurso, nos termos das regras deste regulamento.
3. DO CONTEÚDO DOS TRABALHOS

3.1. O trabalho produzido pelos participantes deverá atender aos seguintes desafios:
a) Produção de uma foto, um texto ou um vídeo de 01:00 a 02:00 (um a dois) minutos, que relate um

projeto  inspirador  ou  um  momento  marcante  vivenciado  pelo  participante  em  quaisquer  dos
períodos letivos cursados no INSTITUTO;

b) O Conteúdo deverá mencionar o nome do curso e o período em que foi cursado no INSTITUTO e,
se  o  caso,  o  nome  do  professor  responsável  pelo  trabalho  produzido,  sob  pena  de
desclassificação;

c) O conteúdo do trabalho deverá ser publicado, uma única vez, no perfil pessoal do participante na
plataforma Facebook;

d) A publicação deve conter a hashtag “#MEUMOMENTOUNIFACCAMP”.
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3.2. O participante que optar por produzir um vídeo poderá incluir imagens do momento ou projeto relatado
para ilustração.
3.3. Na eventualidade de um trabalho em grupo ser selecionado para a fase final, os envolvidos no projeto
deverão nomear apenas um participante para seguir na fase final, sob pena de eliminação de todos do
grupo.
3.4. Somente serão consideradas as publicações realizadas após a efetivação da inscrição no concurso.

4. DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO CONCURSO
4.1. A participação no presente Concurso é voluntária e gratuita, destinada aos alunos ou ex-alunos que
cursam  ou  tenham  cursado  período  letivo  acadêmico  no  INSTITUTO,  interessados  na  produção  e
publicação do conteúdo, nos termos do item 3.1. e das demais previsões deste Regulamento.
4.2.  É  proibida  a  participação  de  funcionários  e  colaboradores  que  mantém  vínculo  ativo  com  a
ORGANIZADORA ou suas associadas.
4.3. Os  interessados  deverão  se  inscrever  preenchendo  o  formulário  de  inscrição  disponível  no  link
http://faccamp.br/sorteio/ ou no sítio eletrônico da  ORGANIZADORA www.unifaccamp.edu.br, durante o
período descrito no item 5, impreterivelmente, seguindo as instruções mencionadas na página.
4.4. A  participação  neste  Concurso implica  na aceitação integral  e  irrestrita  dos  termos,  condições  e
autorizações deste Regulamento.
4.5. Ao confirmar a inscrição, o participante autoriza a utilização dos seus dados de cadastro para fins de
recebimento de atualizações e comunicações a respeito do Concurso durante o período de sua vigência –
vide anexo I.

5. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
5.1. O prazo de inscrição do presente Concurso terá início em 19 de outubro de 2020 e término em 22 de
novembro de 2020, às 23h59min.
5.2. O prazo de inscrição somente poderá ser prorrogado por exclusivo critério da  ORGANIZADORA,
mediante comunicação no sítio eletrônico informado acima.

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS E DO VENCEDOR FINAL
6.1. Os trabalhos produzidos e publicados pelos participantes nos termos do item 3 serão selecionados
mediante os seguintes critérios cumulativos:

(i) Veracidade do projeto ou momento relatado;
(ii) Maior número de “curtidas” obtidas na publicação original do participante;
(iii) Maior número de “compartilhamentos” da publicação original do participante;
(iv) Atendimento às regras do item 3 deste Regulamento.

6.2. A  ORGANIZADORA selecionará os 05 (cinco) finalistas, correspondendo às 05 (cinco) publicações
que melhor atenderam aos critérios quantitativos e qualitativos de seleção do item 6.1, e as do item 8.2, se
o caso, para serem publicadas no perfil da UNIFACCAMP na plataforma Facebook.
6.3. Com a publicação dos 05 (cinco) trabalhos selecionados na fase anterior na página da UNIFACCAMP,
no Facebook, terá início a votação popular dos finalistas, com duração de, no mínimo, 10 (dez) dias.
6.4. As votações levarão em consideração o número de curtidas e de compartilhamentos dos trabalhos
publicados na página da UNIFACCAMP no Facebook durante o prazo determinado.
6.5. Ao final da votação, o vencedor será aquele que, cumulativamente:

(i) Tiver atendidos os critérios quantitativos e qualitativos das fases anteriores;
(ii) Na fase  final,  obtiver  maior  número  de  “curtidas”  e  “compartilhamentos”  na  publicação  na

página da UNIFACCAMP no Facebook;
(iii) Atendimento às regras do item 3 deste Regulamento.

6.6. Em caso de ocorrência de empate entre os participantes conforme os critérios do item 6.1,  será
utilizado o critério de maior número de “comentários” realizados nas publicações.

7. DA PREMIAÇÃO
7.1. O  participante  vencedor  do  Concurso  será  premiado  com  um  aparelho  Notebook,  Notebook
Samsung Book E20 Intel Celeron Dual-Core – 4GB 500 GB 15,6.
7.2. Se na ocasião da premiação, por qualquer motivo, a  ORGANIZADORA estiver impossibilitada de
entregar o objeto da premiação descrito no item anterior, poderá substituí-lo por qualquer objeto, desde
que com o mesmo valor de mercado;
7.3. A ORGANIZADORA fará a divulgação do participante vencedor ao público em geral pela plataforma
Facebook, bem como realizará a comunicação ao participante vencedor valendo-se dos dados de contato
informados pelo participante no momento de inscrição.
7.4. A entrega do prêmio ao participante vencedor  será realizada no endereço da  ORGANIZADORA,
conforme informado no item 1.1.
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7.5. Caso o participante vencedor não compareça no endereço da ORGANIZADORA, para a retirada do
prêmio, na data informada no cronograma descrito no Anexo I, será considerado eliminado, perdendo o
direito ao recebimento do prêmio.
7.6. Na hipótese do item anterior, a ORGANIZADORA estará autorizada a prorrogar a entrega do prêmio
para o dia útil subsequente, e a nomear como vencedor aquele que, até então, figurava como segundo
colocado na apuração de que tratam os critérios do item 6.

8. DO CONSENTIMENTO PARA USO DE MÍDIA E DIREITO DE IMAGEM
8.1. Os participantes finalistas do Concurso, desde já, autorizam o uso de sua imagem, nome e voz à
ORGANIZADORA e à UNIFACCAMP, incluindo a publicação dos trabalhos realizados, para a veiculação
pública,  sem qualquer restrição ao formato e/ou mídia,  sem nenhum ônus ou obrigação,  por tempo e
território indeterminado com o único objetivo de divulgação dos resultados do Concurso.
8.2. Os trabalhos selecionados para a fase final que envolverem a imagem de terceiros, dependerão da
autorização expressa e por escrito dos envolvidos, quanto ao uso de imagem pela ORGANIZADORA, sob
pena de eliminação do concurso.

9. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO
9.1. O presente Concurso Cultural vigorará até o dia 14 de dezembro de 2020, podendo, eventualmente,
ser  prorrogado  ou  passar  por  alterações  em  sua  programação  por  decisão  exclusiva  da
ORGANIZADORA.
9.2. A  ORGANIZADORA poderá  encerrar  o  Concurso  a  seu  critério,  a  qualquer  momento,  sem
necessidade  de  prévio  aviso  aos  participantes,  sem  que  isso  implique  em  qualquer  direito  aos
participantes.

10. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
10.1. Os  trabalhos  produzidos  e  divulgados  deverão  ser  resultado  da  criação  intelectual  do  próprio
participante, não sendo aceitas cópias (totais ou parciais) de terceiros, declarando o participante, desde já
e sob as penas da lei, que o trabalho será exclusivamente de sua propriedade.
10.2. Se comprovado, a qualquer tempo, que o participante violou direito de propriedade intelectual de
terceiro, o participante se responsabilizará por todas e quaisquer perdas e danos causados, bem como por
tomar as devidas providências para o ressarcimento e correção dos prejuízos do verdadeiro detentor do
direito.
10.3. Se comprovado que o participante vencedor do concurso violou propriedade intelectual de terceiro,
além de estar  sujeito à cominações do item anterior,  deverá restituir  a  ORGANIZADORA do valor  de
mercado do bem dado a título de prêmio à época da premiação, o qual será corrigido monetariamente
desde a data da entrega até a data de efetivo reembolso.
10.4. Qualquer trabalho produzido e apresentado pelo participante do Concurso que viole a propriedade
intelectual de terceiros ou que manifeste conteúdo impróprio será automaticamente desclassificado, assim
como qualquer conteúdo que sugira ou encoraje atividade ilegal ou divulgação de informações que não
possam ser transmitidas por motivos legais ou contratuais.

11. DO ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES
11.1. No  caso  de  dúvidas  ou  necessidade  de  esclarecimentos  com  relação  ao  Regulamento  ou  ao
Concurso, os participantes poderão entrar em contato com a equipe organizadora a partir do endereço
eletrônico concurso@faccamp.br .

12. DA ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO
12.1. A  ORGANIZADORA poderá, a qualquer momento, realizar alterações no presente Regulamento,
caso  entenda  necessário.  As  alterações  no  Regulamento  serão  comunicadas  no  site  da
ORGANIZADORA,  sendo  de  responsabilidade  do  participante  acompanhar  todo  o  certame  e  suas
implicações.

13. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
13.1. A ORGANIZADORA, no âmbito deste Regulamento, cumpre e continuará a cumprir suas obrigações
decorrentes das leis e normas aplicáveis, nacionais e internacionais, versando sobre a preservação da
privacidade e proteção de dados pessoais, observando, especialmente a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de
Proteção de Dados”), a Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) e o Decreto nº 8.771/2016.
13.2. Durante a vigência deste Regulamento, a  ORGANIZADORA coletará certos dados pessoais dos
participantes do Concurso, tais como os Dados Cadastrais (“Dados Pessoais”) informados em formulário
de inscrição.
13.3. Os Dados Pessoais somente serão utilizados pela ORGANIZADORA para as seguintes finalidades:

a. Cadastramento da inscrição dos participantes no Concurso;
b. Divulgação, a título de propaganda, dos trabalhos produzidos, conforme critérios de seleção dos

participantes finalistas;
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c. Comunicação do participante vencedor e premiado pelo Concurso;
d. Cumprir com as disposições legais e previstas neste regulamento para a execução do Concurso

Cultural.
e. Para  enviar  aos  participantes  notícias,  informações,  atualizações  e  outras  comunicações

comerciais relevantes sobre os serviços da ORGANIZADORA e sobre este e demais concursos e
programas culturais.

13.4. A ORGANIZADORA deverá manter sigilo em relação os Dados Pessoais tratados em virtude deste
Regulamento, garantindo que todas as pessoas autorizadas a tratarem tais dados estão comprometidas,
de forma expressa e por escrito, e estão sujeitas ao dever de confidencialidade, bem como devidamente
instruídas e capacitadas para o tratamento de dados pessoais.
13.5. A ORGANIZADORA poderá compartilhar os Dados Pessoais com outras empresas do mesmo grupo
econômico que se comprometam a garantir os mesmos níveis de proteção descritos neste Regulamento,
apenas para cumprimento das finalidades aqui listadas.
13.6. A  ORGANIZADORA  poderá  compartilhar  os  Dados  Pessoais  com  prestadores  de  serviço,
subcontratados ou outros fornecedores que atuam, sob direção da  ORGANIZADORA,  na condição de
operadores do tratamento, de modo a permitir o atendimento às necessidades do Concurso.
13.7. Caso o titular dos Dados Pessoais tenha alguma solicitação, reclamação, pedido de informação ou
qualquer outra demanda, relacionados ao tratamento dos seus Dados Pessoais,  o participante deverá
enviar e-mail para concurso@faccamp.br , especificando a sua solicitação.
13.8. A ORGANIZADORA se compromete a realizar a eliminação das informações quando solicitada pelo
participante, responsabilizando-se pelo cumprimento deste Regulamento e demais disposições legais.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Nenhum participante fez ou fará nenhum investimento, tampouco qualquer uso e/ou compra de bem
e/ou serviço para participar do presente Concurso e reconhece que não é e nem será devido nenhum valor
pela ORGANIZADORA no caso de encerramento do Concurso.
14.2. Surgindo  divergências  quanto  à  interpretação  do  presente  Regulamento,  o  corpo  técnico  da
ORGANIZADORA, responsável pelo Concurso, solucionará tais divergências, de acordo com os princípios
de boa-fé, da equidade e da razoabilidade.
14.3. Caso  se  perceba  que  uma  disposição  é  nula,  as  disposições  restantes  deste  Regulamento
permanecerão em pleno vigor e um termo válido substituirá o termo nulo, refletindo nossa intenção, tanto
quanto possível.
14.4. Este  Regulamento  é  regido  pela  lei  brasileira,  sendo  esta  integralmente  aplicável  a  quaisquer
disputas que possam surgir sobre a interpretação ou execução deste Regulamento, assim como qualquer
outra disputa que envolva direta ou indiretamente os trabalhos produzidos pelos participantes.
14.5. Em todos os casos, as partes optam desde já por reconhecer a competência da Justiça Estadual de
São  Paulo,  elegendo  a  Comarca  de  Campo  Limpo  Paulista,  com  exclusão  de  qualquer  outra  para
conhecer  de  qualquer  questão  sobre  a  validade,  interpretação  ou  execução  do  Regulamento  e  do
Concurso.
14.6. O participante que concluir sua inscrição no concurso declara, de forma irrevogável e irretratável, ter
lido, concordado e autorizado tudo quanto dispõe este Regulamento, para nada reclamar a respeito, a
qualquer título, em qualquer esfera.
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ANEXO I

1. DA PROGRAMAÇÃO DO CONCURSO

1.1. O Concurso terá 08 (oito) fases, conforme a seguinte programação:

1ª Fase: Divulgação do Concurso no sítio eletrônico da ORGANIZADORA – 19/10/2020;

2ª Fase: Abertura das inscrições – 19/10/2020;

3ª Fase: Término do período de inscrições – 22/11/2020;

4ª  Fase: Análise  dos  trabalhos  publicados  pelos  participantes  e  seleção  de  cinco  finalistas  –
23/11/2020 à 27/11/2020;

5ª Fase: Divulgação dos cinco finalistas selecionados e publicação dos cinco trabalhos finalistas na
página da UNIFACCAMP no Facebook para votação – 02/12/2020;

6ª Fase: -Votação dos trabalhos finalistas – 02/12/2020 à 11/12/2020

7ª Fase: Apuração e divulgação do trabalho mais votado – 14/12/2020;

8ª Fase: Premiação do vencedor – 15/12/2020.
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