
REGULAMENTO OFICIAL / PREMIAÇÕES / MEETS POR CURSO 

 

Leia com atenção todo o conteúdo do presente Regulamento. 

 

I. OBJETIVOS DO REGULAMENTO 

1.1. O presente regulamento tem por finalidade estabelecer as normas gerais relativas 

às condições para participação e critérios de premiação que regerão estes meets.  

1.2. A participação é exclusiva à alunos do terceiro ano do ensino médio ou já formados 

no Ensino Médio, inscritos no Interação On da Universidade de Passo Fundo, 

participantes do meet em questão. 

 

II. PREMIAÇÕES 

2.1. Segue lista de prêmios e seus critérios: 

2.1.1 Vouchers no valor de R$ 1.000,00 por curso ofertado:  

- Será 1 voucher disponível, correspondente a cada curso de graduação ofertado no 

primeiro semestre de 2021; 

- Cada curso de graduação irá premiar um aluno com um voucher de R$ 1.000,00  

- A concessão dos vouchers estão condicionadas ao preenchimento dos critérios de 

ingresso no primeiro semestre de 2021; 

-  O uso dos vouchers não é cumulativo;  

- Os ganhadores dos vouchers garantem o uso do valor para realização da matrícula e 

eventual saldo para redução do valor da primeira mensalidade; 

- A premiação dos vouchers é para uso exclusivo dos cursos de graduação, não é 

permitido a entrega do valor em espécie. 

 

III. DOS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DOS VENCEDORES DE CADA MEET NO TWITTER 

3.1. O primeiro lugar será definido com base nos seguintes critérios: 

3.1.1. A primeira pessoa que twittar a frase corretamente, de acordo com os códigos 

disponibilizados durante os meet correspondente ao curso; é obrigatório o uso das 

hashtags #VestibularUPF #CursoUPF (exemplos: #MedicinaUPF /  #AdministracaoUPF / 

#FisioterapiaUPF); 



3.1.2. Será premiada a primeira pessoa que twittar corretamente, desde que estejam 

devidamente inscritas e sejam alunos do terceiro ano do ensino médio e participando 

do evento no momento da intervenção;  

3.1.3. A classificação será feita em ordem cronológica por hora e minuto em que o twitt 

for postado, indicado pelo próprio Twitter; 

3.1.4. Em casos de twitts corretos postados na mesma hora e minuto pelos 

participantes, a classificação cronológica que definirá os premiados será definida pela 

plataforma Twitter, não havendo interferência da UPF em relação a tal critério. 

3.1.5. Caso o autor do primeiro twitt correto não cumpra algum dos requisitos, a 

premiação automaticamente será do candidato seguinte, desde que atenda aos 

requisitos - sucessivamente até que um candidato cumpra todos os requisitos. 

 

 


