
  
 

REGULAMENTO REMATRÍCULA PREMIADA 2023/1 

 

O Reitor do Centro Universitário - FIPMoc, situado à Avenida Professora Aída Mainartina 

Paraíso, n°80, Bairro Ibituruna, cidade Montes Claros/MG, torna público, no uso de suas 

atribuições legais, e divulga por meio deste regulamento as normas para a premiação do sorteio 

da Campanha Rematrícula Premiada 2023/1. 

 

1.OBJETO 

 

1.1. A premiação dos sorteios realizados Campanha Rematrícula Premiada 2023/1, contará com: 

 

 01 (um) Apple iPhone 14 128GB. 

  

2.PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar do sorteio apenas pessoas físicas que concluírem a rematrícula nos 

cursos de graduação da UNIFIPMoc, até o dia 16 de janeiro de 2023. 

 

2.2.  A participação será homologada mediante a confirmação de pagamento da rematrícula no 

sistema. Boletos pagos no dia 16 de janeiro, não serão contemplados. 

 

2.3. Não poderão inscrever-se, concorrer, nem participar da promoção os colaboradores das 

empresas direta ou indiretamente envolvidas na organização deste sorteio, funcionários, 

executivos, diretores da promotora e/ou organizadora. 

  

3. APURAÇÃO DO SORTEIO E DIVULGAÇÃO DO SORTEADO 

 

3.1. O sorteio será realizado via site de sorteamento randômico (https://sorteador.com.br/) 

tendo como base o número total dos acadêmicos renovados até 16 de janeiro. 

 

3.2. Os sorteios serão realizados no dia 17 de janeiro de 2023, às 11h. 

 

3.3. A apuração dos sorteios e divulgação do nome dos sorteados ocorrerão dia 17 de janeiro de 

2023, a partir das 11h, na sequência do sorteio. 

 

4. ENTREGA DO PRÊMIO 

 

4.1 A entrega dos prêmios será realizada, exclusivamente, no Centro Universitário FIPMoc, 

localizado na Av. Profa. Aida Mainartina Paraiso, 80 - Ibituruna, 39408-007, na cidade de 

Montes Claros – MG, devendo ser retirados no prazo máximo de até 15 (dias) dias a contar 

da data de notificação dos contemplados para a retirada.  

 

4.2 O prêmio é pessoal e intransferível. 

 



  
 

4.3 Os sorteados não poderão trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por outro modelo. 

Assim, nos termos do regulamento do sorteio, já de seu conhecimento, que ora é reiterado, 

assumimos, de forma irrevogável e irretratável o compromisso de entrega do prêmio acima 

descrito. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão julgadas 

e decididas de forma soberana e irrecorrível pela assessoria jurídica da promotora do 

sorteio.  

 

5.2 A promotora não poderá ser responsabilizada por inscrições atrasadas, enviadas 

erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas que tornem impossível o 

contato e/ou a entrega do prêmio. 

 

5.3 A promotora não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas 

de acesso à internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a 

participação do usuário. 

 

5.4 A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com as regras 

dispostas no presente regulamento. 

 

Montes Claros/MG, 10 de janeiro de 2023. 

 
 

 
Marcelo Vinicius Santos Chaves 

Reitor 
Centro Universitário - FIPMoc 

 

 


