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CRONOGRAMA DO CONCURSO CULTURAL 

 ETAPAS/ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO 
Período de participação 02 a 18 de agosto de 2021 

 
Prêmio R$ 100,00 
Sorteio 20 de agosto de 2021 

        

1 DO SORTEIO 

1.1 O sorteio tem finalidade de incentivar a leitura entre os alunos do IFMA – Campus 
Imperatriz e aumentar o número de seguidores que acompanham a página da 
biblioteca no Instagram, visando a aproximação da biblioteca com os seus usuários.  
1.2 Para concorrer, o interessado deverá postar uma foto com algum livro, que 
esteja lendo no momento ou que queira ler, em seus stories no Instagram se 
identificando com “nome, turma e curso”, colocando o tema da semana Montelliana 
“Enquanto o tempo não passa” e marcando o instagram oficial da biblioteca Josué 
Montello (@biblioteca.ifmaimperatriz) no período de 02 a 18 de agosto de 2021. 
1.3 O Sorteio tem como objetivo sortear entre os participantes um prêmio em 
dinheiro. 
1.4 Poderão participar do sorteio apenas os alunos regularmente matriculados no 
IFMA – Campus Imperatriz. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES  
2.1 As fotos tiradas pelos participantes deverão mostrá-los com um livro de sua 
escolha, em atividade de leitura ou não.   
2.2. Não serão aceitas fotos sem a presença do participante. Ou com palavras que 
incitem à violência, contrárias à moral e aos bons costumes; palavras de baixo calão; 
palavrões ou ofensas ao nome ou a moral de qualquer pessoa física ou jurídica. 
2.2.1 Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as fotos que fizerem 
referências desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, crenças, raça, cor, sexo, 
além daquelas protegidas por direitos autorais, ou que não se refiram ao tema da 
semana acima especificado. 
2.3 Caso o participante tenha perfil privado no instagram poderá participar enviando 
um print da postagem para o direct da biblioteca. 
2.4 Os participantes serão excluídos automaticamente do Sorteio em caso de não 
serem alunos regularmente matriculados no IFMA- Campus Imperatriz. 
2.5 Cada aluno poderá participar com apenas uma foto. 



 
3  FORMA DE JULGAMENTO 
3.1 Todas as fotos recebidas serão analisadas para verificar se o aluno está 
regularmente matriculado na instituição, por isso é de extrema importância a 
identificação do participante na foto. 
3.2 Após a pré-seleção todos os nomes serão registrados em papel, para depois serem 
dobrados e sorteados, no dia 20 de AGOSTO de 2021.  
3.3 Além da realização da gravação do sorteio que ser postada no instagram da 
biblioteca, o resultado será divulgado no site do IFMA Campus Imperatriz 
https://imperatriz.ifma.edu.br/, nos murais da escola e na conta da biblioteca no 
Instagram (@biblioteca.ifmaimperatriz). 
 
4  DO PRÊMIO 
4.1 O participante sorteado receberá um prêmio da Biblioteca Josué Montello no 
valor de R$ 100,00. 
4.2 O ganhador será informado durante a Semana Montelliana, via e-mail, whatssap 
ou telefonema. A premiação é individual e intransferível.  
4.3 O ganhador receberá o prêmio no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da 
data de divulgação do resultado, o crédito será depositado em conta nominal do 
vencedor. 
 

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 
serão apreciadas e decididas pela Comissão.  
5.2 A simples participação neste concurso de incentivo à criatividade implica o total 
conhecimento e aceitação irrestrita deste regulamento.  
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