
PROJETO “UNIEDUK VAI TER DAR UM GO” 

 
REGULAMENTO 

 

 
1. DO OBJETO: 

 
1.1.O projeto “UniEduK vai te dar um GO” (denominada tão somente “Projeto”), 

promovida pela UniFAJ, UniMAX e FAAGROH (“Instituição”), tem por objetivo 

contemplar com 20 (vinte) bolsas de estudos integral para o curso de inglês CNA Go 

Silver aos alunos, docentes e colaboradores das instituições do Grupo UniEduK.  

 
2. DA PARTICIPAÇÃO: 

 
2.1.Poderão participar do Projeto todos os alunos, docentes e colaboradores da 

Instituição. 

 
2.2. Os candidatos deverão enviar um texto ou material gráfico de até 01 (uma) 

página, vídeo ou áudio de até 01 (um) minuto, salvos em PDF ou MP4, 

respondendo ao tema: “QUAL A IMPORTÂNCIA DO INGLÊS PARA O 

IMPULSIONAMENTO DA SUA CARREIRA PROFISSIONAL? ” 

 
 
3. DAS INSCRIÇÕES: 

 
3.1. Para participar do Projeto, os candidatos deverão realizar a inscrição através do 

preenchimento obrigatório da “ficha de inscrição” no site: 

http://seufuturonapratica.com.br/cna-go. 

 
Inscrição: de 08/09/2020 a 25/09/2020; 

Site: http://seufuturonapratica.com.br/cna-go – inscrição e envio do material; 

Divulgação do Resultado: dia 30/09/2020 - Campus I – Ao Vivo no pelo canal do 

Youtube UniFAJ. 

 

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo, com preenchimento incompleto da 

ficha de inscrição ou fora das regras deste Regulamento. 

http://seufuturonapratica.com.br/cna-go
http://seufuturonapratica.com.br/cna-go
https://www.youtube.com/channel/UCJUs7_EA0FZDv_L4bU1l8Bg


3.3. O arquivo inscrito será analisado pela Comissão Avaliadora, de acordo com os 

critérios de criatividade, engajamento e inovação. 

3.3.1. A Comissão Avaliadora será composta pelos seguintes membros:  

a) Aléxia Fernandes da Costa (Comercial) 

b) Maria Sílvia Coraça Azevedo (CNA Jaguariúna)  

c) Renato Cagno (CEO CNA Go) 

d) Ulisses Aguiar Rocha (Comercial)  

3.3.2. Em caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate, na ordem a 

seguir exposta: 

 
a) A maior pontuação no critério de criatividade; 

b) A maior no critério de inovação; 

 
 
4. DA PREMIAÇÃO: 

 
4.1.Ao término do período de inscrições, a Comissão Avaliadora selecionará os 20 

(vinte) melhores arquivos, classificando de primeiro ao décimo nono lugar os finalistas.  

 
4.2. Os candidatos irão ganhar 01 (uma) bolsa de estudos integral para o curso de inglês 

na CNA Go e serão a base de postagens nas redes sociais e site do Grupo UniEduK.  

 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. A participação neste Projeto implica em total conhecimento e aceitação integral 

deste Regulamento.  

5.2. Os Participantes concordam em ceder à Instituição, gratuitamente, o direito de uso 

de seu nome e imagem em eventuais promoções, comunicações e atividades 

relacionadas a este Projeto, para veiculação em quaisquer tipos de mídias impressas ou 

eletrônicas, em todo o território. 



5.3. Será sumariamente excluído do Projeto “UniEduk vai te dar um GO!” o Participante 

que cometer qualquer tipo de fraude, ficando, ainda, sujeito à responsabilização penal e 

civil. 

5.4. Qualquer ponto não especificado neste Regulamento será decidido pelo CONSU 

da Instituição, sendo sua decisão incontestável e soberana.  

 

Jaguariúna, 02 de agosto de 2020. 

 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA 
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