
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-vindo 

2020/02 
 

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

semestre (2020/02), estudantes que interagirem conosco através do nosso perfil oficial 

@feevale, no Facebook ou Instagram ou Twitter, irão receber em sua casa um mimo da 

Universidade.  
 

Veja as informações abaixo e participe. 
 

REQUISITOS 
 

1. Estar com matrícula vigente neste semestre 2020/02. 

2. Interagir com a página da Universidade Feevale nas postagens específficas da ação que 

irá ocorrer entre 10 e 13 de agosto/2020. 

 

Postagem 1 – Dia 10/08: 

Segundou com “S” de saudade 
Marque aqui os(as) colegas que você está morrendo de saudade. 
Todos(as) os(as) alunos(as) que interagirem na postagem até as 23h59min do dia 11/08 
receberão em casa um mimo da Feevale. 
Interação em uma de nossas redes: 
• Instagram: postar story marcando o seu colega e @feevale (perfil precisa ser público) 
• Facebook: marcar um colega na publicação 
• Twitter: marcar o colega e @feevale (perfil precisa ser público) 
 
 

Postagem 2 – Dia 12/08: 

Quarta com “Q” de queremos ver sua aula online  

Foto acompanhando uma aula online. 
Todos(as) os(as) alunos(as) que postarem a sua foto até as 23h59min do dia 13/08 
receberão em casa um mimo da Feevale.  
Interação em uma de nossas redes: 
• Instagram: postar story marcando @feevale (perfil precisa ser público) 
• Facebook: foto nos comentários da publicação 
• Twitter: postar foto marcando @feevale (perfil precisa ser público) 
 

 

3. O(A) participante será contatado(a) inbox para confirmação dos dados de matrícula e 
atualização de endereço, devendo responder em até dois dias úteis os dados solicitados. 

4. O(A) aluno(a) pode participar de todas as postagens, porém, ganhará o presente uma 
única vez.  

5. Cada postagem tem limite máximo de 500 interações, contemplando as três redes 
sociais. 

 
 
 



 
 
 
 

APURAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
 

Somente entre os(a) 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 entre os meses de agosto e setembro de 2020.  
Será enviado via correio, podendo assim, ter variação no prazo de entrega. 
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