
 
 

 

 

REGULAMENTO PROMOÇÃO “MINHA QUARENTENA”  

 

1 - REALIZAÇÃO 

 

1.1 A realização da Promoção “Minha Quarentena” é uma ação do Instituto Ensinar Brasil – 

Caratinga, inscrito no CNPJ sob o no 19.322.494/0026-07, situado na Rua João Pinheiro, no 

147, Bairro Centro, na Cidade de Caratinga/MG. 

 

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

2.2 Participação em vídeo no canal da Rede Doctum no YouTube e sorteio virtual através 

de ferramenta automática 

 

3 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

3.3 01/09/2020 a 30/09/2020 

 

4 - CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Esta é uma promoção de caráter exclusivamente cultural, com o objetivo de incentivar a 

criatividade, não estando o seu resultado vinculado à sorte, aquisição de qualquer produto 

ou serviço. A participação é voluntária e gratuita. 

 

4.2 Ao aderir à esta iniciativa, o participante estará concordando irrestritamente com todas 

as condições estipuladas neste regulamento. 

 

4.3 Os participantes desde já, concordam e se declaram cientes de que ao enviarem os 

vídeos estarão, automaticamente, cedendo e transferindo à Doctum, sem qualquer ônus 

para esta, e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre o 

referido trabalho, para utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, pelo 

máximo período permitido em lei. 

 

4.4 Poderão participar deste concurso todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, 

residentes e domiciliadas em território nacional, que estejam regularmente matriculadas em 

uma das unidades da Rede de Ensino Doctum, sendo, portanto, aluno(a) da instituição. 

 

4.5 Para participar, todos os interessados elegíveis, durante o período de 01 a 30 de 

Setembro de 2020 deverão enviar um vídeo de até 1 minuto, de sua própria autoria, 

contando de forma livre o que está fazendo durante o período de quarentena para se 

motivar. O material deverá ser enviado por e-mail para direcom@doctum.edu.br  

 



 
 

 

5 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 Serão desclassificados os vídeos contendo expressões ou menções desonrosas a 

pessoas, locais, obras culturais, religião ou quaisquer outras protegidas por direitos 

autorais. 

 

6 - PREMIAÇÃO 

 

6.1 Os melhores vídeos, avaliados pela Diretoria de Comunicação - Direcom, irão integrar 

novos vídeos no canal da Rede de Ensino Doctum no YouTube. 

 

6.2 Entre todos que participarem enviando vídeos, serão sorteadas camisetas Chico Rei, 

com estampa exclusiva Doctum. 

 

6.3 O sorteio será realizado de forma randômica, via ferramenta online e será feito 

considerando o nome do participante em ordem de recebimento do vídeo.  

 

6.5 Em hipótese alguma será entregue o valor do prêmio em dinheiro. 

 

6.6 A Doctum entrará em contato com os ganhadores para combinar a entrega do prêmio, 

que poderá ser feita até 90 dias após do anúncio do resultado. 

 

6.7 Os ganhadores do sorteio autorizam a Rede Doctum a divulgar seus nomes e imagens 

em seus meios de comunicação. 

 

7 - RESULTADO DO SORTEIO 

 

7.1 Dia 05 de Outubro de 2020, em horário a ser definido, nas redes sociais da Rede 

Doctum de Ensino. 

 

 

 

 


