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1°CONCURSO DE FRASES  

FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO 
 

 
Do concurso: 

O concurso de melhor frase: “Porque fazer graduação em 2021?”, 
desenvolvida pela Equipe de Marketing da Faculdade Salesiana Dom 
Bosco, consiste em uma ação destinada à concessão de 01 (uma) bolsa de 
estudo com 70% de desconto nos cursos de graduação da Faculdade 
Salesiana Dom Bosco para público externo e 01(uma) mensalidade 
gratuita para o público interno.  

O presente Concurso tem caráter exclusivamente acadêmico e cultural, 
não sendo a participação, a seleção da frase, tampouco a premiação ao 
autor da frase selecionada subordinadas a qualquer modalidade de 
pagamento ou vinculação à aquisição ou uso de qualquer serviço, bem ou 
direito. 

Da forma de participação 

Público Externo: Criar 01(uma) grade  a partir  do tema escolhido: “Por 
que fazer graduação em 2021?” com o objetivo de serem 
selecionados,pela banca organizadora, a frase mais original e criativa 
relacionados ao sentimento e vontade de começar a  graduação neste 
ano.Indo posteriormente a voto público para definir o ganhador. 

 

Público Interno(alunos da faculdade): Indicação e divulgação do 
Concurso de Frases, sendo premiado o aluno(a) que mais indicar pessoas 
para participar do Concurso, sendo concedida 01(uma) mensalidade 
gratuita(ultima mensalidade do semestre) 
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Dos Participantes: 

Para o público externo, poderão participar quaisquer pessoas através de 
indicação ou não, com o único requisito de ter o Ensino Médio Completo. 

 

Para o público interno,poderão participar todos os alunos matriculados 
em qualquer curso de graduação e pós-graduação da Faculdade Salesiana 
Dom Bosco. 

Do regulamento 

-  Início do Concurso: 07/07/21; 

-  Término do Concurso: 30/07/21; 

 

- Será escolhido a melhor frase. Com Premiações para a Melhor 
Frase produzido por alunos internos e para o aluno da Faculdade 
que mais realizou indicações.  

 

- Os Slogans devem ser submetidos no formulário até o dia 
20/07/21 e serão avaliados e julgados pela Banca composta por 
Professores e Coordenadores da Faculdade.  

 

- Os 3 finalistas serão divulgados no site oficial da Faculdade e nas 
redes sociais no dia 24/07/21 para serem votados por voto popular. 
O Slogan mais votado, será o ganhador.  

 

- No dia 30/07/21 será divulgado o Vencedor (a) nas redes sociais 
da Faculdade Salesiana Dom Bosco. 
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Regras para participação 

- Todos os alunos de graduação e pós graduação da Faculdade 
Salesiana Dom Bosco estão aptos para indicarem amigos para o 
Concurso;  

 

- Os amigos indicados pelos alunos devem ter ensino médio 
completo; 

 

- O Vencedor (a) da isenção na Mensalidade deve estar com a sua 
matrícula renovada para receber seu prêmio. 

 

- A frase completa deve conter até 20 palavras. 

 

- Cada pessoa inscrita no Concurso só pode submeter apenas um 
frase; 

 

- As frases deverão estar obrigatoriamente relacionadas ao tema do 
concurso; 

 
Do Prazo para entrega 
 

 DATA 

Inicio do Prazo de Envio das 
Frases 

07/07/21 

Término do Envio das Frases 20/07/21 

Divulgação dos 3 Finalistas  24/07/21 

Inicio Voto Popular 25/07/21 

Divulgação do Ganhador 30/07/21 
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Da Comissão julgadora 

A comissão será definida pela Instituição, tendo no mínimo 3 (três) 
membros, todos Professores efetivos da Faculdade Salesiana Dom 
Bosco. 

 

Na etapa de julgamento serão analisados os seguintes critérios: 

1- Criatividade 
2- Originalidade 
3- Adequação obrigatória ao tema 

 

 
Da Premiação 

 

O Vencedor do melhor slogan ganhará uma bolsa de estudos de  
70% de desconto nas mensalidades durante toda a graduação. 

- A escolha do curso ficará a critério do ganhador,sendo permitido 
apenas cursos de Graduação. 

E o aluno (a) que mais indicar amigos ganhará como premiação a 
isenção do pagamento de 1 Mensalidade(a última do semestre 
vigente).
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Dos Direitos 

Os vencedores do concurso transferem para Faculdade Salesiana Dom 

Bosco, sem quaisquer ônus para esta, em caráter definitivo, plena e 

totalmente, todos os direitos autorais sobre o mesmo, para qualquer 

utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, sejam 

estas impressas, como jornais, folhetos, cartazes ou outros; eletrônicos, 

como vídeo, internet, televisão ou outros; ou ainda, por qualquer outra 

forma de comunicação, como CD e DVD, pela quantidade de vezes que 

ela pretender. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento e 

eventuais ajustamentos, caso surjam imprevistos alheios a Faculdade 

Salesiana Dom Bosco. 

 


