
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bem-vindo 

2021/01 
 

 
Como forma de presentear nossos alunos que possuem matrícula vigente nesse semestre 

(2021/01), os estudantes que interagirem conosco através do nosso perfil oficial @feevale, no 

Facebook ou pelo Instagram, irão receber em sua casa um mimo da Universidade.  
 

Veja as informações abaixo e participe. 
 

REQUISITOS 
 

1. Estar com matrícula vigente neste semestre 2021/01. 

2. Interagir com a página do Facebook e Instagram da Universidade Feevale nas 

postagens específicas da ação que irá ocorrer entre 22 à 24 de fevereiro/2021. 

 

Formato de interação: 

      3. Formato de interação página Facebook: Compartilhar o post do perfil da Universidade 

Feevale na rede social em formato público e enviar uma mensagem no direct da Universidade 

Feevale confirmando participação na promo. 

 

      4. Formato de interação Instagram: Fazer print da publicação e compartilhar ela no stories 

do participante, em formato público e marcar o perfil da @feevale e @feevaleway. 

 

Interação ocorre até dia 24 as 23:59 

 

Postagem Stories  

Já se matriculou neste ano? 
Sim? Então, você pode participar da nossa #PROMOFEEVALE. 
 
É só fazer print desta publicação e compartilhar, em modo público, no seu story marcando os 
perfis @feevale e @feevaleway. Pronto! Agora é só esperar um mimo chegar na sua casa. 

Interação: 
• Instagram stories: postar stories em modo público, no seu story marcando os perfis 
@feevale e @feevaleway.  

 
 

Postagem Facebook  

Já se matriculou neste ano? 

Sim? Então, você pode participar da nossa #PROMOFEEVALE. 

Interação: 
• Facebook: Compartilhar o post do perfil da Universidade Feevale na rede social em formato 

público. 

Todos os alunos que compartilharem até às 23:59 do dia 25/02 receberão em casa um 
mimo da Feevale.  
 
 
 
 



 
 

 

1. O participante será contatado inbox para confirmação dos dados de matrícula e 
atualização de endereço, devendo responder em até dois dias úteis os dados solicitados. 
Fora desse prazo será anulado a sua participação. 

2. O aluno pode participar de todas as postagens, porém, ganhará o presente uma unica 
vez.  

3. Cada rede social tem limite máximo de 1.000 interações, contemplando as duas 

redes sociais. Totalizando 2.000 brindes 

 
 
 
 
 
 
 

APURAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
 

Somente entre os participantes que realizarem corretamente as ações indicadas ganharão o 

presente.  

Qualquer situação não disposta no regulamenteo será avaliada pela equipe de organização. 

Cada participante autoriza o uso de sua imagem nos canais de comunicação da Universidade 

Feevale. 

 

ENTREGA DA PREMIAÇÃO 

 
A entrega será realizada a partir do mês de março de 2021. 
Será enviado via correio, podendo assim, ter variação no prazo de entrega. 
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