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REGULAMENTO DE 01 BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSO DE INGLÊS NA UNINTER  

 

 

 

A UNINTER EDUCACIONAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 02.261.854/0001-57, com sede na Rua Saldanha Marinho, 131, Bairro Centro, Cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, mantenedor do Centro Universitário Internacional UNINTER, 

doravante denominada UNINTER; torna público o sorteio de uma (01) bolsa de estudos integral 

(100%) para curso “Metodologia do Ensino de Língua Inglesa”, na modalidade a distância. 

 

 

1 - O sorteio de 01 (uma) bolsa de estudos integral (100%) para o curso “Metodologia do 

Ensino de Língua Inglesa” na modalidade a distância da UNINTER, é uma ação promocional 

destinada exclusivamente aos participantes do evento “16th BRAZ-TESOL INTERNATIONAL 

CONFERENCE” (“EVENTO”), que será realizado no período compreendido entre 19 e 22 de julho 

de 2018, na Universidade Caxias do Sul - UCS, localizada na Rua Francisco Getúlio Vargas, n° 

1130, CEP 95070-560, Caxias do Sul/RS. 

 

2 – A participação no sorteio a ser realizado nos termos deste regulamento fica condicionada ao 

preenchimento de cupom entregue a cada participante do EVENTO pelos representantes da 

UNINTER, sendo a participação limitada a 01 (um) cupom para cada CPF (Cadastro de Pessoa 

Física). 

 

3 - O sorteio ocorrerá no dia 22 de julho de 2018 no local do EVENTO, após o encerramento do 

mesmo, na presença de pelo menos 2 (dois) representantes da UNINTER. 

 

4 - O ganhador(a) será comunicado pelos telefones e e-mails descritos no cupom sorteado.  

 

5 - É vedada a participação neste sorteio de funcionários do Grupo UNINTER, bem como 

familiares até o 1º (primeiro) grau e cônjuges. 

 

6 - Cada participante terá o direito de depositar apenas 01 (um) cupom na urna da UNINTER 

para participar do sorteio da bolsa de estudo. Caso o participante deposite novo cupom, será 

automaticamente desclassificado, ainda que sorteado, não fazendo jus ao prêmio 

correspondente.  

 

7 - TODOS os campos do cupom devem ser corretamente preenchidos, sob pena de 

desclassificação em caso de preenchimento incompleto e/ou ilegível.  

 
8 - Qualquer irregularidade constatada desclassificará, de imediato, o cupom apresentado, 

impossibilitando, por conseguinte, o recebimento do prêmio, ainda que contemplado. 

 

9 - O prêmio será válido para a matrícula que seja efetivada entre o período de 23/07/2018 até 

23/10/2018 através do endereço eletrônico https://www.uninter.com/pos-graduacao-

ead/curso-metodologia-do-ensino-de-lingua-inglesa/, não se admitindo a possibilidade de 
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postergação desta data sob qualquer hipótese, sob pena de perda automática da bolsa 

correspondente. As datas previstas neste item poderão sofrer alteração a critério exclusivo da 

UNINTER, hipótese em que as novas datas serão devidamente informadas através dos meios de 

comunicação pertinentes. 

 

10 - Na hipótese de a equipe da UNINTER não conseguir contato com o sorteado em até 72 

(setenta e duas) horas após o anúncio do vencedor no sorteio, perderá o sorteado o direito de 

reclamar o prêmio. 

 

11 - A premiação é pessoal, intransferível e não cumulativa com outras promoções, convênios 

ou sorteios. A entrega do prêmio será gratuita, sem ônus de qualquer natureza ao vencedor, 

ficando proibida a troca por outro de qualquer espécie ou a conversão parcial ou total do prêmio 

em dinheiro. Presume-se que o contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro 

que os impeçam de receber e/ou usufruir do prêmio entregue. 

 

12 - A simples participação do inscrito no sorteio implica na aceitação irrestrita de todas as 

disposições do presente regulamento e nas demais instruções e orientações prestadas pela 

UNINTER, obrigando o participante, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. Eventuais 

casos omissos e dúvidas serão solucionados pela UNINTER, na forma da legislação pertinente. 

 

13 - Com a participação neste sorteio, o contemplado automaticamente cederá, de forma 

gratuita e pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da ação promocional, seu nome, 

imagem e som de voz, para efeitos exclusivos de divulgação do curso e/ou da UNINTER em 

qualquer tipo de mídia, seja física ou eletrônica, incluindo, mas não se limitando, às páginas de 

Internet e peças promocionais em quaisquer dos meios de divulgação escolhidos pela Uninter, 

em território nacional e internacional. 

 

14 - A UNINTER reserva-se o direito de cancelar, suspender ou modificar os termos deste 

regulamento, acaso ocorram dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora 

de seu controle e que comprometa a integridade do sorteio. 

 

15 - Fica eleito desde já o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado 

do Paraná, como competente para dirimir quaisquer controvérsias dela decorrentes, 

prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a se tornar. 

 

16 - O presente Regulamento permanecerá afixado em lugar visível no EVENTO, bem como no 

hotsite da UNINTER no endereço: https://www.uninter.com/regulamentos/ até o dia 

23/10/2018. 

 

Curitiba, 17 de julho de 2018. 

https://www.uninter.com/regulamentos/

