REGULAMENTO
Dispõe sobre o sorteio de bolsa
de estudo e brindes para o
semestre 2018-1

TESTE SUA SORTE – GANHE BOLSAS E BRINDES
CAPÍTULO I
O PROJETO
Artigo 1º - O projeto TESTE SUA SORTE – GANHE BOLSAS E BRINDES está
organizado para os participantes acessarem o site da AGES e realizarem o cadastro para
participar do sorteio de bolsa de estudo e brindes.
CAPÍTULO II
DAS ETAPAS
Artigo 2°- O projeto será dividido em três etapas:
I) Inscrição;
II) Sorteio;
III) Premiação.
CAPÍTULO III
INSCRIÇÃO
Artigo 3º - Todas as inscrições serão realizadas através do preenchimento de formulário
disponibilizado no site www.faculdadeages.com.br.
Parágrafo primeiro – É de responsabilidade do participante que vai concorrer ao sorteio o
preenchimento de todos os campos obrigatórios;
Parágrafo segundo – Para validar o cadastro é necessário que seja inserido o seu número da
sorte, que está destacado no espaço TESTE SUA SORTE – GANHE BOLSAS E BRINDES
no anverso do panfleto da campanha publicitária “Sonhos... Realize os seus decolando com a
AGES” distribuído pela AGES.
Paragrafo terceiro – Caso seja contemplado, o participante deverá apresentar à Faculdade
AGES o Panfleto original contendo a numeração sorteada, para que a contemplação seja
validada.
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CAPÍTULO IV
SORTEIO
Artigo 4º - O sorteio será realizado no dia 22 (vinte e dois) de novembro, às 19h, pela equipe
de comunicação e auditado por 3 (três) auditores.
Art. 5º - A ordem do sorteio seguirá a mesma ordem da premiação. Segue ordem:
a) 1º contemplado: 1 (uma) bolsa de estudo de 100% (cem por cento) para o semestre
2018.1.
b) 2º contemplado: 1 (um) notebook;
c) 3º contemplado: 1 (um) ingresso HAPPY GOLD, para o dia 25/11, no Happy AGES,
da Faculdade AGES de Lagarto;
d) 4º contemplado: 2 (dois) ingressos HAPPY SILVER, para o dia 25/11, no Happy
AGES, da Faculdade AGES de Lagarto;
e) 5º ao 10º contemplado: 1 (um) ingresso HAPPY SILVER, para o dia 26/11, no Happy
AGES, da Faculdade AGES de Lagarto.
Parágrafo único: O contemplado com a bolsa prevista na alínea a) deste artigo poderá escolher
um dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas,
Ciências Contábeis, Direito, Ed. Física Bacharelado, Ed. Física Licenciatura, Enfermagem,
Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geografia,
História, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Serviço Social e
Sistemas de Informação.
CAPÍTULO V
PREMIAÇÃO
Artigo 6º – A Premiação a ser distribuída entre os participantes contemplados nesta promoção
será:
a) 1º contemplado: 1 (uma) bolsa de estudo de 100% para o semestre 2018.1:
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis,
Direito, Ed. Física Bacharelado, Ed. Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia
Agronômica, Engenharia Civil, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geografia, História,
Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Serviço Social e
Sistemas de Informação.
b) 2º contemplado: 1 (um) notebook;
c) 3º contemplado: 1 (um) ingresso HAPPY GOLD, para o dia 25/11, no Happy AGES,
da Faculdade AGES de Lagarto;
d) 4º contemplado: 2 (dois) ingressos HAPPY SILVER, para o dia 25/11, no Happy
AGES, da Faculdade AGES de Lagarto;
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e) 5º ao 10º contemplado: 1 (um) ingresso HAPPY SILVER, para o dia 26/11, no Happy
AGES, da Faculdade AGES de Lagarto.
Parágrafo primeiro - Para concorrer às premiações, o participante deverá ter realizado a sua
inscrição, inserido o seu número da sorte e preenchido todos os campos obrigatórios do
formulário de inscrição;
Paragrafo segundo - A premiação será entregue ao participante que estiver de posse do
panfleto com o seu número da sorte.
Parágrafo terceiro - Para ter direito ao usufruto da bolsa o aluno sorteado deverá ser
aprovado no Processo Seletivo 2018-1 e estar matriculado na instituição.
Parágrafo quarto - a bolsa sorteada só poderá ser usufruída por alunos ingressantes
no semestre 2018-1.

Paripiranga/BA, 11 de novembro de 2017.

_____________________________________
José Wilson dos Santos
Reitor do UniAGES
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