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UPF MUNDI – ESCOLA DE IDIOMAS 

 

REGULAMENTO 

CONCURSO CULTURAL “SOU UPF MUNDI” 

 

Este regulamento tem como objetivo estabelecer as normas para do Concurso Cultural “SOU 

UPF MUNDI”, promovido pela UPF MUNDI - ESCOLA DE IDIOMAS, da Fundação 

Universidade de Passo Fundo, com a premiação para o vencedor de um aparelho celular 4G 

novo. 

  

MODALIDADE E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO:  

 

1. O presente Concurso, intitulado “Sou UPF Mundi”, tem por finalidade convidar os 

matriculados na UPF Mundi - Escola de Idiomas (pessoas físicas) a criar uma foto ou um meme 

criativo referente ao seu curso na UPF Mundi – Escola de Idiomas, no semestre 2022/1. 

 

2. Para participar do concurso, o estudante deverá: 

a) estar regularmente matriculado no semestre 2022/1, em qualquer um dos cursos 

oferecidos pela UPF Mundi - Escola de Idiomas e com as mensalidades em dia até 10 

de junho de 2022; 

b) produzir uma foto ou um meme criativo que remeta a algo relacionado ao curso ou ao 

idioma que está cursando na UPF Mundi - Escola de Idiomas; 

c) enviar a foto ou o meme criativo para o e-mail upfmundi@upf.br até 15 de abril de 

2022, com sua identificação e o link de sua postagem nas redes sociais; 

d) postar em seu perfil no Instagram ou Facebook a foto ou o meme criativo; 
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e) marcar em seu post o perfil do Instagram ou do Facebook da UPF Mundi e usar a 

hashtag #SouUPFMundi . 

 

3. Ao criar, enviar para o email upfmundi@upf.br e postar em seu perfil nas redes sociais, 

marcando o perfil da UPF Mundi - Escola de Idiomas. O participante do concurso estará 

automaticamente concordando com o regulamento, bem como permitirá a publicação da 

imagem nas redes sociais e em outras mídias da UPF Mundi - Escola de Idiomas, como no 

Facebook, no Instagram e no portal UPF, sendo o participante integralmente responsável por 

todo o material que enviar.  

 

4. Para a participação de estudantes matriculados menores de idade, que não tiverem perfis nas 

redes sociais, a postagem nas redes sociais e o envio para o e-mail devem ser feitos pelos pais 

ou responsáveis. 

 

5. O período para postagem da foto ou do meme é de 10 de fevereiro de 2022 até às 23h59min 

do dia 15 de abril de 2022. Os envios para o email upfmundi@upf.br e as postagens fora desse 

período serão desconsideradas.  

 

6. Fica expressamente vedada a utilização de expressões ofensivas – discriminatórias, 

injuriantes ou difamatórias – bem como imagens que incitem a violência ou estejam 

inadequadas à proposta deste concurso.  

 

7. A escolha da melhor foto ou meme e consequente vencedor do Concurso será feita por uma 

comissão julgadora, constituída pela coordenação e pelos professores da UPF Mundi - Escola 

de Idiomas. 

 

8. Este concurso prevê a premiação para o primeiro colocado.  

9. O nome do vencedor do concurso será conhecido no dia 22 de junho de 2022 pelas redes 

sociais e mídias da UPF Mundi - Escola de Idiomas e da Fundação Universidade de Passo 

Fundo. 

 

PREMIAÇÃO 

a) O vencedor deste concurso será premiado com um Smartphone Samsung Galaxy A22 128GB 

4G - 4GB RAM.  
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b) A entrega do prêmio será feita no dia 29 de junho na sede da UPF Mundi – Escola de 

Idiomas, localizada na BR 285 - KM 292,7 - Passo Fundo/RS, Campus I - B3 – CET, Centro 

de Educação em Tecnologia -UPF 

c) O prêmio é pessoal e intransferível. 

d) O premiado não poderá trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por outro modelo. Assim, 

nos termos deste regulamento, já de seu conhecimento, que ora é reiterado, a instituição assume, 

de forma irrevogável e irretratável, o compromisso de entrega do prêmio acima descrito. 

 

DIVULGAÇÃO 

A divulgação do regulamento completo da promoção e do contemplado será realizada pelas 

redes sociais e mídias da UPF Mundi – Escola de Idiomas e da Universidade de Passo Fundo.  

 

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

Será desclassificado deste concurso o participante que não estiver de acordo com os critérios 

de participação expressos neste Regulamento. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão julgadas e 

decididas pela coordenação da UPF Mundi – Escola de Idiomas. 

b) A participação neste concurso implica na aceitação e total concordância com as regras 

dispostas no presente Regulamento. 

 

Passo Fundo, 14 de janeiro de 2022. 

 

 

Mariane Rocha Silveira 

Coordenadora da UPF Mundi - Escola de Idiomas 


