
 

 
 

Campus Sede 
R. Srg. Vitor Hugo, 161 - Fátima, 

Valença - RJ, 27600-000 
(24)2453-0700 

 
Campus Saúde 

R. Cel Leite Pinto, 40 - Centro, 
Valença - RJ, 27600-000 

(24)2453-1333 

 
Campus Hospital Veterinário 

Escola 
RJ-145, Rodovia Benjamin Ielpo, 
20510, Valença - RJ, 27600-000 

(24)99229-5134 

 

R E G U L A M E N T O 
Promoção Meu Pet no UNIFAA - Facebook 

 
Valença, 09 de outubro de 2019 

O presente regulamento disserta sobre a campanha promocional Meu Pet no UNIFAA, 
destinada a premiar iniciativas de envolvimento de toda a comunidade nas redes 
sociais do UNIFAA, no período de 23 de outubro a 25 de novembro. 
 
Como participar: Para participar os interessados devem seguir as seguintes regras: 
- Curtir a foto oficial da promoção; 
- Marcar 3 amigos nos comentários da foto oficial, não pode ser perfil fake ou de 
celebridade; 
- Seguir a página oficial do UNIFAA  e todos as páginas marcadas na descrição da foto 
oficial da promoção; 
- Compartilhar uma foto ou vídeo com o Pet em sua rede social utilizando a 
#MeuPetNoUnifaa e #ToNoUnifaa 
 
Premiação: O perfil sorteado será premiado com um ensaio fotográfico acompanhado 
com o Pet. 
 
Sorteio: O sorteio acontecerá no dia 26 de novembro, às 16h30min no Stories do 
Facebook. 
 
Limitações: Caso o perfil sorteado não tenha seguido todas as regras de participação 
será efetuado um novo sorteio. 
 
Disposições Gerais  
- O compartilhamento da foto ou vídeo usando as hashtags #MeuPetNoUnifaa e 
#ToNoUnifaa será interpretada como aceitação total e irrestrita de todos os itens 
deste Regulamento.  
 
 - Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle do UNIFAA, não for possível 
conduzir esta promoção conforme o planejado, o mesmo poderá modificá-la, 
suspendê-la e/ou finalizá-la antecipadamente, mediante aviso aos participantes.  
 
 - Caso a promoção tenha o seu término antecipado, o UNIFAA deverá avisar o público 
em geral e aos participantes, através dos mesmos meios utilizados para sua 
divulgação, explicando as razões que o levou a tal decisão.  
 
-  Não serão admitidos compartilhamentos com dizeres ofensivos ou que, de alguma 
forma, infrinjam o Regulamento Interno do UNIFAA e/ou demais normas vigentes. 

 


