RETIFICAÇÃO AO EDITAL 064/2020 – G.R.
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL
TRILHANDO O MELHOR CAMINHO

A Reitoria do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), TORNA PÚBLICA
a RETIFICAÇÃO ao Edital 064/2020, que compreende o Regulamento do
Concurso Cultural “Trilhando o Melhor Caminho”, destinado a acadêmicos desta
Instituição de Ensino Superior aptos a realizarem a rematrícula 2021/1, conforme
previsto no Edital 062/2020.

Onde se lê:
2.3 Após efetuar sua rematrícula, o mesmo deve postar uma foto ou selfie
criativa,
em
seu
perfil
do
Instagram,
com
as
hashtags
#TrilhandoOMelhorCaminho, #borafazerjuntos, #Unidep, marcando três (03)
amigos e o perfil do UNIDEP (@unidep.afya). Juntamente com a foto, é
necessário incluir uma frase em homenagem aos 20 anos do UNIDEP, celebrado
em 2020.
2.4 Cada participante poderá concorrer com apenas uma (01) foto.
2.5 As postagens devem ser realizadas até às 23h59 de 17 de janeiro de 2021.

Leia-se:
2.3 Após efetuar sua rematrícula, o acadêmico deverá seguir a página do
UNIDEP no Instagram (@unidep.afya), curtir a publicação sobre o Concurso
veiculada em 19 de janeiro de 2021 e marcar dois (02) amigos nos comentários
da mesma.
2.4 Não há limite de interação e comentários por participante.
2.5 Os comentários devem ser realizados até às 23h59 de 24 de janeiro de 2021.

Onde se lê:
3.3 A divulgação do resultado ocorrerá em 18/01/2021.
3.4 Critérios de seleção
3.4.1 Atendimento ao tópico 2 deste edital
3.4.2 Atendimento às marcações e hashtags indicadas
3.4.3 Composição do cenário mais criativo
3.4.4 Elaboração de frase que denote os valores do UNIDEP.
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3.5 Serão desclassificadas deste concurso fotos consideradas impróprias pela
promotora ou que contenham expressões contrárias à moral e aos valores
institucionais, bem como conotação discriminatória ou que incitem as práticas
ilegais, que agridam a imagem da Instituição de quaisquer pessoa, bem como
grupo social.

Leia-se:
3.3 A divulgação do resultado ocorrerá em 25/01/2021.
3.4 Critérios de seleção
3.4.1 Atendimento às orientações indicadas no tópico 2 deste edital em
sua integralidade.
3.5 Serão desclassificadas deste concurso interações consideradas impróprias
pela promotora ou que contenham expressões contrárias à moral e aos valores
institucionais, bem como conotação discriminatória ou que incitem as práticas
ilegais, que agridam a imagem da Instituição de quaisquer pessoa, bem como
grupo social.

Incorpora-se ao Edital 064/2020 – G.R., para todos os efeitos, a presente
retificação, com a inclusão e alteração de todos os itens referentes aos termos
modificados.
Pato Branco, 19 de janeiro de 2021.

Ornella Bertuol Antunes
Reitora
Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP
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