
 
REGULAMENTO 

Super caça-palavras: desvende a frase 

 

 

DOS OBJETIVOS DO REGULAMENTO 

 

I - O presente regulamento tem como objeto estabelecer as normas para a premiação do concurso 

Super caça-palavras: desvende a frase UNIFAA, que vigerá de 30 de novembro de 2022 a 07 de 

dezembro de 2022. 

 

DA FINALIDADE E PREMIAÇÃO 

 

II - O concurso tem como finalidade contemplar 2 (dois) participantes com os respectivos prêmios: 

 

• 1º lugar: bolsa 100% em um curso Semipresencial ou EAD no Polo UNIFAA Barra do Piraí + acesso 

ao curso exclusivo de carreiras + convite para conhecer o novo espaço em 1ª mão; 

 

• 2º lugar:  bolsa 100% em um curso Semipresencial ou EAD no Polo UNIFAA Barra do Piraí + acesso 

ao curso exclusivo de carreiras + convite para conhecer o novo espaço em 1ª mão. 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

III - Poderão participar do Super caça-palavras pessoas com ensino médio completo (ou com 

conclusão até fevereiro de 2023), residentes em Barra do Piraí-RJ. 

 

DO CONCURSO E CONDIÇÕES 

 

IV - A apuração do concurso e divulgação do nome do contemplado ocorrerá entre os dias 07 e 08 de 

dezembro de 2022 na página oficial (perfil) do EAD UNIFAA no Instagram, disponível no endereço: 

https://www.instagram.com/unifaa.ead/ 

  

IV.1 - Para participar do Super caça-palavras o concorrente precisa: 

 

a) Seguir as 07 (sete) dicas que serão divulgadas no perfil @unifaa.ead no Instagram entre os 

dias 30/11/2022 e 06/12/2022; 

 

b) Acessar o site https://unifaa.edu.br/ e encontrar os banners que estão distribuídos pelas 

páginas do site com as palavras secretas (são ao todo 07 banners com palavras que formam 

uma única frase correta); 

 

c) Acessar o site do Super caça-palavras disponível no endereço: 

https://vestibular.unifaa.edu.br/caca-palavras e preencher o formulário com seus dados e sua 

https://www.instagram.com/unifaa.ead/
https://unifaa.edu.br/
https://vestibular.unifaa.edu.br/caca-palavras


 
sugestão de frase formada com as palavras dos 7 banners. As duas pessoas que acertarem a 

ordem correta da frase serão contempladas; 

 

d) Os participantes devem seguir @unifaa.ead para acompanhar as dicas e o resultado. 

 

V - Os ganhadores serão contatados através dos dados informados e terão os seus nomes divulgados 

no perfil @unifaa.ead no Instagram no dia 07 de dezembro de 2022. 

 

DO RESULTADO E CONDIÇÕES 

 

VI - Existe somente 01 (uma) frase correta definida previamente pela comissão organizadora. Serão 

consideradas vencedoras as 02 (duas) primeiras pessoas que enviarem o formulário completo com a 

frase correta. 

 

VII - A ordem de classificação será dada sob os seguintes critérios: 

 

a) Envio da frase com todas as palavras na ordem correta da frase secreta; 

b) Dia e horário de envio do formulário com a frase. 

 

ENTREGA DO PRÊMIO 

 

VIII - A entrega do prêmio será feita no Super Polo de Barra do Piraí em dia e horário agendado pela 

instituição com os vencedores. A visita ao polo será realizada no dia 08 de dezembro de 2022.  

 

IX - O prêmio é pessoal e intransferível. 

 

X - Os ganhadores não poderão trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por outro produto. Assim, 

nos termos do regulamento do concurso, já de seu conhecimento, que ora é reiterado, assumimos, 

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

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

XI - Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão julgadas e 

decididas de forma soberana e irrecorrível pela COMISSÃO ORGANIZADORA DO UNIFAA. 

 

Barra do Piraí, 30 de novembro de 2022. 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA 

 

 


