
 

 

Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) 

 

REGULAMENTO CONCURSO SEMPRE UNIVIÇOSA 

 

O Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) da Univiçosa informa que realizará o Primeiro 

Concurso Sempre Univiçosa. O objetivo é promover a interação entre os ex-alunos e a Instituição, 

além de estreitar os laços para novas oportunidades ao egresso. O Concurso será regido pelo 

presente Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. O Concurso Sempre Univiçosa será realizado pelo Programa de Acompanhamento de 

Egressos (PAE) da Instituição. 

 

1.2. Poderá participar do concurso o ex-aluno que recebeu a camiseta exclusiva do seu 

curso, via correios, encaminhada pela Univiçosa. 

 

1.3. As colocações e premiações estão especificadas no Quadro 1, a seguir: 

 

COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO 

1º colocado Bolsa de 50% na Pós-graduação da Univiçosa 2017 (ANEXO 1) 

2º colocado Bolsa de 40% na Pós-graduação da Univiçosa 2017 (ANEXO 1) 

 

2. DO PROCESSO E DAS INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. O ex-aluno deverá fazer uma fotografia usando a camiseta do curso, que recebeu via 

correios.  

 

2.2. A fotografia deverá ser postada em sua rede social (facebook), marcando a página 

oficial da Instituição (https://www.facebook.com/Univicosa.Esuv) com a #SempreUniviçosa 

e o #nome do curso, por exemplo #CiênciasContábies em modo público. 

 

3. DO CRONOGRAMA 

 

3.1. O concurso respeitará rigorosamente o cronograma estabelecido no quadro abaixo: 

 

https://www.facebook.com/Univicosa.Esuv


 

 

DATA ATIVIDADE 

26 de dezembro/2016 Período de divulgação do Edital 

26 de dezembro/2016 

a 15 de 

fevereiro/2017 

Período para postagem das fotografias pelos ex-alunos marcando a 

Univiçosa com as #SempreUniviçosa e #nomedocurso 

 16 de fevereiro/2017 Divulgação dos resultados  

 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

3.1. As fotografias mais compartilhadas até às 00:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2017. 

 

3.2. Será contabilizado TODOS os compartilhamento realizados pelo participante do 

concurso 

 

5. DO RESULTADO DO CONCURSO  

5.1. O resultado será divulgado no dia 16 de fevereiro de 2017 (quinta-feira) no site da 

Univiçosa, na aba do EGRESSO (www.univicosa.com.br/egresso). 

 

 

6. DO USO FRUTO DA PREMIAÇÃO 

6.1. Os vencedodores do concurso terão até o dia 07/04/2017 para realizarem a matrícula 

do curso preterido (Anexo 1). 

6.2. O prêmio é intransferível e o gozo da premiação deve ocorrer no ano de 2017. 

6.3 Esta promoção não é cumulativa com qualquer outra promoção, desconto ou convênio, 

e se restringe aos prêmios previstos neste Edital. 

6.4 O desconto não recai sobre a matrícula. Mas o beneficiário pode usufruir do programa 

de desconto de matrícula antecipada.(acesse: pos.univicosa.com.br) 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A Univiçosa não se responsabiliza por eventuais falhas no sistema do Facebook. 
7.3  Esta promoção não é patrocinada pelo Facebook. 

 
 

Viçosa (MG), 20 de dezembro 2016. 
 

 



 

 

 

Anexo 1 

Cursos de pós-graduação oferecidos pela UNIVIÇOSA 2017: 
 
 Administração de Banco de Dados  

 
 Engenharia de Segurança do Trabalho 

 
 Auditoria e Perícia Ambiental 

 
 Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais  

 
 Clínica Médica e Reprodução Equina  

 
 Gestão em Saúde: Gestão Hospitalar, Saúde Pública e PSF 

 
 Gestão e Produção de Suínos  

 
 Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal 

 
 Produção, Reprodução e Gerenciamento de Bovinos de Corte e Leite  

 
 Direito do Trabalho e Previdenciário 

 
 Direito Processual: Civil e Penal  

 
 Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional 

 
 Gestão Empresarial e Desenvolvimento de Líderes 

 
 Planejamento Tributário 

 
IMPORTANTE: 

 As aulas terão início no dia 07 de abril de 2017 para os cursos da área de Veterinária e 
no dia 08 para os demais cursos. 

 A abertura do curso está condicionada ao número mínimo de alunos. 
 A duração do curso pode variar de acordo com o calendário letivo. 
 Mais informações acesse: pos.univicosa.com.br. 
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