
 

Você a um passo do Baile UFG  

A Universidade Federal de Goiás convida você para comemorar os 59 anos da Universidade              
e todas as conquistas de 2019 no Baile UFG! Para engajar a comunidade e sortear um par                 
de ingressos, a Secretaria de Comunicação da UFG torna público o edital do “Você a um                
passo do Baile UFG”.  

 

QUEM PODERÁ SE INSCREVER? 

- Toda a comunidade universitária da UFG: estudantes devidamente matriculados,         
servidores técnico-administrativos e docentes,  além de profissionais terceirizados. 

COMO SERÁ O CONCURSO? 

- Os participantes deverão complementar a seguinte frase:  

“Eu comemoro os 59 anos da UFG porque…………..”.  

As 4 melhores participações concorrerão em duelos nos stories do Instagram por            
meio da ferramenta enquete. As duas mais votadas formarão uma final. Cabe a             
equipe da Secom selecionar as 4 melhores frases e a comunidade universitária            
escolher, dentre elas, qual será a vencedora do concurso. 

PARTICIPAÇÃO E CRONOGRAMA  

- A participação será gratuita; 
- Envio das frases: dias 26, 27, 28 e 29/11 e 02/12 pelos stories do perfil               

@ufg_oficial no Instagram. Os participantes deverão responder, por direct, o          
story do concurso com o complemento da frase. Em seguida, encaminhar os            
seguintes dados: nome completo, vínculo com a Universidade, Unidade         
Acadêmica/Órgão, e-mail e telefone para contato. As frases e os dados pessoais            
também podem ser encaminhados para o e-mail: redes.secom@ufg.br com         
o título: Você a um passo do Baile UFG - nome do participante; 

- O duelo nos stories do Instagram, com as 4 frases escolhidas pela equipe da              
Secretaria de Comunicação da UFG, terão participação aberta a todo o público; 

- Votação final - as duas frases mais votadas pelo público concorrem na final. A              
votação também terá a participação aberta a todo o público; 

- Divulgação da frase vencedora no dia 06/12/2019.  
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25, 26, 27, 
28 e 29/11 e 

02/12 

Recolhimento das frases 

03/12 Duelos nos stories do Instagram 

05/12  Final 

06/12 Divulgação do vencedor 

 
REGRAS GERAIS 

- Cada participante pode escrever apenas uma frase; 
- As frases não podem ter conteúdo racista, LGBTfóbico, machista, misógino, ofensivo           

às liberdades de crença, dentre outros preconceitos que ferem os direitos humanos;  
- Não podem causar danos a terceiros, seja por meio de difamação, injúria ou calúnia,              

danos materiais e/ou danos morais; 
- Os conteúdos não podem ser obscenos e/ou pornográficos. 

COMO SERÁ A AVALIAÇÃO DAS FRASES? 

- As frases serão avaliadas a partir dos seguintes critérios: criatividade;          
originalidade; expressividade e adequação com o tema proposto. 

COMO SERÃO AS VOTAÇÕES? 

- As votações acontecerão nos stories do Instagram, nas datas divulgadas no           
cronograma deste edital. Todos que acessarem o perfil @ufg_oficial no Instagram,           
nos dias da enquete, poderão participar. 

DIVULGAÇÃO DA PESSOA VENCEDORA 

- A divulgação acontecerá no dia 06/12/2019 nas redes sociais oficiais da UFG e no              
Portal ufg.br 
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