
 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

CONCURSO DE ANIVERSÁRIO: “O QUE A FASA SIGNIFICA PRA VOCÊ?” 

  

Este documento estabelece as regras para a participação no concurso de 

aniversário da Faculdade Santo Ângelo - FASA, com o tema: “O que a FASA significa 

para você?”. O concurso ocorrerá exclusivamente na rede social Instagram. O 

objetivo é promover, para os alunos da faculdade, um espaço para a socialização de 

conteúdos criativo e inovadores relacionado ao tema proposto, em comemoração 

aos dois anos da Faculdade. A participação no concurso sujeita todos os 

participantes às regras e condições estabelecidas neste Regulamento. Dessa forma, 

o participante, no ato da sua participação, adere a todas as disposições, declarando 

que LEU, COMPREENDEU E TEM TOTAL CIÊNCIA de todo o teor deste 

Regulamento. 

  

SOBRE O CONCURSO 

  

• O concurso de aniversário tem como tema "O que a FASA significa para 

você?". A partir desse tema o participante deverá elaborar um conteúdo 

criativo e inovador, divulgando no formato de story na rede social Instagram; 

• A conta do participante no Instagram não pode estar privada; 

• O story deverá conter a hashtag #FASA2Anos; 

• É imprescindível marcar no story o perfil @sejafasa; 

• O participante deverá seguir o @sejafasa no Instagram; 

• Será validada apenas uma publicação por participante, sendo considerada a 

primeira efetuada; 

• O story deverá ser publicado a partir das 18h do sábado, 15, de agosto de 

2020 até as 18h do domingo, 16, de agosto de 2020; 

• Os stories publicados fora do período estipulado serão automaticamente 

desconsiderados; 



 

 

 

• O conteúdo publicado é de total responsabilidade do participante. Desta 

forma, se responsabilizam integralmente pela autoria dos conteúdos 

enviados,  

• Não serão aceitos stories que contenham cunho ofensivo, imoral, 

discriminatório, com teor ilícito ou imagens que sugiram ou estimulem atos 

que possam colocar em risco a saúde, segurança e a vida; 

• Os participantes estão cientes que, caso seu conteúdo venha a ser escolhido, 

ele poderá ser publicado tanto na internet quanto em mídias impressas; 

  

SELEÇÃO E PREMIAÇÃO 

  

• Os conteúdos publicados serão analisados por um avaliador externo da 

instituição, principalmente a partir dos critérios: Criatividade, adequação ao 

tema proposto e inovação; 

• Os participantes selecionados pelo avaliador serão divulgados a partir das 

20h, do dia 16 de agosto de 2020, nas redes sociais da FASA; 

• Os três primeiros selecionados também receberão os seguintes prêmios. 

1° Lugar: Notebook + livro-tema. 

2° Lugar: Mimos da FASA + livro-tema. 

3° Lugar: Livro-tema. 

• A entrega dos prêmios será agendada com os vencedores. 

  

INFORMAÇÕES GERAIS E EXIGÊNCIAS 

  

• Ao utilizar a hashtag #FASA2Anos, o participante cede o direito de uso do 

conteúdo, bem como o direito de autor, em caráter gratuito, nos termos dos 

artigos 49 e seguintes da Lei 9.610/98. 

• Os participantes autorizam a FASA, a fazer uso de seus nomes, vozes e 

imagens, sem qualquer ônus para faculdade, para divulgação desta ação e 

de seus resultados, em qualquer tipo de mídia. 

 

Art. 49 da Lei de Direitos Autorais - Lei 9610/98 



 

 

 

LDA - Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 

providências. 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a 

terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, 

pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de 

licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, 

obedecidas as seguintes limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza 

moral e os expressamente excluídos por lei; 

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante 

estipulação contratual escrita; 

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 

cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo 

estipulação em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do 

contrato; 

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será 

interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja 

aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e 

condições previstas neste Regulamento. 

• Esta ação não é patrocinada, apoiada, administrada ou possui qualquer 

associação com o Instagram. 

• A participação nesta ação não gerará ao participante nenhum outro direito ou 

vantagem que não esteja expressamente previsto neste regulamento. 

• A participação nesta ação implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste regulamento. 



 

 

 

• Este regulamento estará disponível no site: www.sejafasa.com.br. 

• Em caso de dúvidas entre em contato através do telefone (55) 99912-1337. 

 

http://www.sejafasa.com.br/

