
 

 

Concurso - “UCL, Minha Decisão”. 
 
Regulamento do Concurso: 
O Concurso “UCL, Minha Decisão” visa premiar o (a) candidato (a) /aluno (a) que cumprir todas as 

regras/requisitos desse regulamento, conforme segue abaixo: 

 

1 - Quem pode participar: 
1.1. Todos os (as) candidatos (as) devidamente inscritos no Vest UCL 2018; 

1.2. Candidatos (as) que se inscreveram e foram aprovados no Vest 2017/1 e 2017/2; 

1.3. Alunos de Graduação devidamente matriculados na UCL. 

 

2 – Regras do vídeo: 
2.1. Após inscrito, o candidato deverá gravar um vídeo em português de até 50 segundos, respondendo 

à pergunta: Por que a UCL é a Minha Decisão? O vídeo deverá conter obrigatoriamente as seguintes 

palavras “estrutura”, “segurança”, “decisão” e “sucesso”. Ao final do vídeo, o (a) candidato (a)  deverá 

dizer o nome dele (a), o slogan da campanha e o curso para o qual se inscreveu. Exemplo: Sou Mariana 

e a UCL é a minha decisão, para o curso de Arquitetura.  

 

2.2.  O vídeo não poderá conter termos ofensivos e atos ou gestos que infrinjam a lei:  

 

 Palavras de baixo calão; 

 Conteúdo pornográfico; 

 Incitação à violência; 

 Apologia ao uso de drogas; 

 Violação aos bons costumes e a moral; 

 Discriminação racial, de gênero e religiosa; 

 Manifestação política partidária. 

 

2.3. Depois de gravado, o (a) candidato (a) deverá enviar o vídeo para o e-mail minhadecisao@ucl.br 

e dizer no campo ASSUNTO: nome completo, o curso que se inscreveu e o nome do concurso, nesta 

ordem. Exemplo: Mariana Silva – Arquitetura - “UCL, Minha Decisão”; 



 

 

2.4. Após o envio, o (a) candidato (a) receberá um e-mail de confirmação do recebimento e o vídeo será 

analisado pela Comissão de Avaliação do Concurso que terá 2 (dois) dias úteis para emitir seu parecer 

sobre a aprovação ou não do conteúdo; 

 

2.5. Em caso de aprovação, ou seja, constatado o cumprimento de todas as regras para produção e 

envio do vídeo, o mesmo será postado em canal oficial da UCL no Youtube denominado Faculdade 

UCL. O candidato receberá um link para compartilhar seu vídeo nas suas redes sociais; 

 

2.6. Em caso de não aprovação do material, pelo disposto no item 2.2, o (a) candidato (a) receberá um 

e-mail informando o motivo e terá apenas mais uma chance de enviar outro vídeo.  

 

3. A vitória:  
Ganhará o concurso “UCL, Minha Decisão” aquele (a) candidato (a) /aluno (a) que tiver o maior número 

de visualizações no vídeo publicado até o dia 19/12/2017, às 17h, horário de Brasília, no canal da UCL, 

desde tenha realizado sua matrícula / rematrícula na UCL.   

 

3.1. Os candidatos que não efetivarem suas matrículas / rematrículas até 20/12/2017, ou seja, que não 

quitarem a primeira mensalidade, não receberão o Iphone 8, mesmo que seu vídeo tenha sido o de 

maior visualização. Automaticamente, o segundo vídeo de maior visualização passa a ser o vencedor e 

assim, sucessivamente; 

 

3.2. A apuração do maior número de visualizações se dará no dia 10/01/2018, às 17h, horário de Brasília; 

 

3.3. O resultado será divulgado no dia 15/01/2018 no endereço eletrônico www.ucl.br e nas suas redes 

sociais. 

 

4. O prêmio: 
O (a) vencedor (a) do Concurso “UCL, Minha Decisão” receberá um Iphone 8, novo, com a seguinte 

configuração: Apple iPhone 8 64GB, Tela 4.7, iOS 11, 4G, Câmera de 12 MP.  

 

 



 

 

5. O período: 
O Concurso “UCL, Minha Decisão” terá como limites as datas e horários* que constam na tabela 

abaixo: 

 

Data Ação 
06/11/2017, às 8:00h Início do Concurso – envio de vídeos 

15/12/2017, às 23:59h Data limite para envio dos vídeos 

19/12/2017, às 23:59h Data limite para publicação dos vídeos no canal do Youtube 

20/12/2017 às 20:00h Data limite para efetivação da matrícula 

10/01/2017, às 17:00h Data do encerramento – apuração do maior número de visualizações 

15/01/2017, às 18:00h Data da divulgação do resultado  

* Horário de Brasília. 

 
6. Disposições gerais: 
 

6.1. Ao participar do Concurso “UCL, Minha Decisão”, o (a) candidato (a) declara que autoriza, sem 

ônus, o uso da sua imagem pela UCL, bem como de outras pessoas que eventualmente apareçam 

no vídeo por ele produzido; 

6.2. Serão desclassificados os candidatos que não atenderem às exigências desse Regulamento; 

6.3. Em caso de empate, fará jus ao prêmio, o vídeo inscrito primeiro, conforme data da postagem no 

canal da UCL; 

6.4. O prêmio é pessoal e intransferível e vale apenas para o período publicado neste Regulamento; 

6.5. Dúvidas e divergências serão dirimidas pela comissão organizadora do concurso; 

6.6. A UCL não se responsabiliza por nenhuma produção dos vídeos dos (as) candidatos (as) /alunos 

(as); 

6.7. A entrega do prêmio ao (a) vencedor (a) será realizada até 40 dias após a divulgação do resultado 

final; 

6.8. Quaisquer atos praticados pelos (as) candidatos (as) /alunos (as) que ofendam a integridade da 

UCL, ensejarão sua automática desclassificação (retirada do vídeo), bem como as medidas 

cabíveis.  

 


