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Bolsa de 100% (cem por cento) de desconto em dois cursos de Educação Continuada, 
a serem sorteados na 21a Expovale

O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, no uso de suas atribuições, torna 
público o sorteio de dois cursos de Educação Continuada, com 100% (cem por cento) de 
desconto, ofertados pelo Núcleo de Educação Continuada do Escritório de Relações com o 
Mercado da Univates, previstos para serem realizados em 2018:

Cursos de Educação Continuada Número de vagas

Drinques e Coquetéis para o Verão 1

Ceias Natalinas 1

1. Local do sorteio
1.1 No dia 16 de novembro de 2018, a partir das 21h30min, no estande da Univates na 21a 
Expovale – Feira Industrial, Comercial e de Serviços, em Lajeado/RS.

1.2 Os visitantes da Feira que estiverem presentes no evento poderão preencher um cupom, 
o qual lhes dará o direito a concorrer a um dos prêmios constantes neste Edital. 

1.3 O sorteio é aberto ao público que tiver preenchido cupom para o sorteio durante o 
período de 09/11/2018 a 16/11/2018. 

2. Regras para usufruir do prêmio
2.1 O ganhador deve se matricular no curso que foi contemplado de Educação Continuada, 
de “Drinques e Coquetéis para o Verão” ou de “Ceias Natalinas”, por meio do telefone (51) 
3714-7011 ou presencialmente na sala 110 do Prédio 1 da Univates, na rua Avelino Talini, 
171 - Bairro Universitário, Lajeado/RS, entre os dias 19 e 23/11/2018, das 8h às 12h e das 
13h às 22h30min, ou no dia 24/11/2018, das 8h às 11h, informando seus dados pessoais.

2.2 A participação é válida para o ano de 2018 no curso que foi contemplado, ou seja, não é 
possível mudar de opção de curso.

2.3 Professores, bolsistas, estagiários e funcionários técnico-administrativos da Univates 
não podem concorrer ao sorteio dos dois cursos previstos neste Edital. 

2.4 O desconto de 100% (cem por cento) refere-se exclusivamente ao valor do curso, não 
contemplando outras despesas, como cópias, deslocamento, alimentação, estadia etc.
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3. Disposições gerais
3.1 O ganhador do prêmio cede o uso, gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo, de seu 
nome, voz e imagem, em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, 
assim como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia 
e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, 
mala-direta e na internet, para a ampla divulgação da conquista do prêmio, tudo 
gratuitamente.

3.2 Casos omissos ou especiais não previstos neste Edital serão resolvidos pela Pró-
Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – Propex.

Ney José Lazzari
Reitor da Universidade do Vale do Taquari -

Univates
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A autenticidade desse documento pode ser conferida no endereço 
https://www.univates.br/sistemasbpm/check, informando o número do 
processo 16452 e verificador 4OWECCP4

Esse documento foi assinado com um certificado digital por  em 
09/11/2018 às 14:27. 
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