
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEM-VINDO 

2021/02 

 
 
Como forma de presentear nossos(as) alunos(as), que possuem matrícula vigente neste semestre 

(2021/02), os(as) estudantes que interagirem conosco através do nosso perfil oficial @feevale, no 

Instagram, poderão retirar um mimo na Feevale. 

 
Veja as informações abaixo e participe. 
 

REQUISITOS 
 

1. Estar com matrícula vigente neste semestre, 2021/02. 
2. Interagir com a página do Instagram da Universidade Feevale, compartilhando uma imagem 

sua em algum dos Câmpus em forma de stories com a #voltaasaulas, seguido de uma 
palavra que considere importante para o semestre que iniciará. Isso, deverá ser feito 
durante o período da ação, que iniciará no dia 16/08, às 08h45, e encerrará no dia 
28/08/2021, às 11h. 

3. Informar o código de matrícula e apresentar a postagem feita no Instagram, no momento 
da retirada do mimo.  

4. Retirar o brinde, durante o período da ação, na rua Coberta do Câmpus II considerando as 
seguintes datas, turnos e horários: 

 
Dias 16, 17 e 18/08/2021  
Segunda, terça e quarta-feira 

• Manhã, das 08h45min às 09h15min e das 10h15min às 10h45min. 

• Tarde, das 13hh30min às 14h e das 15h às 15h30min. 

• Noite, das 17h45min às 18h15min, 19h às 19h30min ou das 20h30min às 21h. 
 
Dias 26 e 27/08/2021 
Quinta e sexta-feira 

• Manhã, das 08h45min às 09h15min e das 10h15min às 10h45min. 

• Tarde, das 13hh30min às 14h e das 15h às 15h30min. 

• Noite, das 17h45min às 18h15min, 19h às 19h30min ou das 20h30min às 21h. 
 
Dia 28/08/2021 
Sábado 

• Manhã, das 08h45min às 09h15min e das 10h15min às 11h. 
 

 

FORMATO DE INTERAÇÃO 
 
Postagem Válida – do dia 16/08, às 08h45min, ao dia 28/08/2021 às 11h. 
 

Interação no Instagram: 

 

• Foto no Câmpus (story) com a #voltaasaulas, seguido de uma palavra que considere importante 

para o semestre que iniciará, marcando @feevale (perfil precisa ser público) 

 
• Todos(as) os(as) alunos(as) matriculados para 2021/02 que efetuarem a sua postagem até às 

11h do dia 28/08/2021, poderão retirar um mimo na Feevale. 



 
 

 
1. O(A) participante que não puder comparecer ao Câmpus, poderá nomear outra pessoa 

para efetuar a retirada do mimo. 
2. A retirada do mimo, por terceiro, só será válida se houver a devida comprovação de 

autorização do participante ganhador. 
3. A comprovação de autorização, para retirada por terceiro, se dará pela apresentação de 

um print de participação na ação do Instagram, feito pelo participante e encaminhado 
ao responsável pela retirada. 

4. O(A) aluno(a) poderá postar mais de uma vez, porém, ganhará o mimo uma única vez. 
5. Essa ação tem um limite máximo de 650 brindes por dia de entrega (16, 17, 18, 

26, 27 e 28/08/2021), totalizando 3.900 brindes. 



APURAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
 

• Somente os(as) participantes que efetuarem corretamente a ação indicada, ganharão o 

mimo. 

• Qualquer situação não disposta no regulamento será avaliada pela equipe de 

organização.  

• Cada participante autoriza o uso de sua imagem nos canais de comunicação da Feevale. 

 

ENTREGA DA PREMIAÇÃO 
 
A entrega será realizada presencialmente no Câmpus II da Feevale, nos dias 16, 17, 18, 26, 27 e 

28/08/2021.  

 
 

Universidade Feevale 


