Quer ir de graça ao Congresso Brasileiro de
Neuropsicopedagogia?
A CENSUPEG vai te patrocinar!
Compartilhe um vídeo com um depoimento sobre o curso de Neuropsicopedagogia da
Censupeg na sua timeline do facebook, coloque a hashtag #NeuropsicopedagogiaCensupeg e
participe dessa campanha.
1° Ganhador - Ingresso no evento + passagem aérea* ou terrestre + hospedagem em Hotel +
café com o Diretor-Presidente do Grupo Educacional CENSUPEG.
Critério de seleção: Será considerada a postagem com maior quantidade de curtidas, a
postagem deverá ser aprovada pelo comitê organizador da faculdade com os critérios mínimos
de qualidade esclarecidos neste edital.
2° Ganhador: Ingresso no evento + passagem aérea* ou terrestre + hospedagem em Hotel +
café com o Diretor-Presidente do Grupo Educacional CENSUPEG.
Critério de seleção: Será realizado um sorteio entre os 20 melhores vídeos selecionados pelo
comitê organizador da faculdade.
3°, 4°, 5°, 6° e 7° Ganhadores – Ingresso no evento.
Critério de seleção: Após o sorteio do 2° ganhador serão realizados novos sorteios entre os 20
melhores vídeos selecionados pelo comitê organizador da faculdade, as postagens deverão
serem aprovadas pelo comitê organizador da faculdade com os critérios mínimos de qualidade
esclarecidos neste edital.
Quem pode participar: Alunos e ex-alunos do curso de Neuropsicopedagogia da Censupeg
Quem fará parte do comitê organizador da campanha: Colaboradores da Faculdade
Censupeg, professores do curso e membros da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia
convidados.
Quais serão os critérios de qualidade dos vídeos: Está com dúvidas sobre o que falar? Confira
essas dicas:
- Comente sobre a satisfação pessoal neste curso.
- O que está mudando ou mudou na sua forma pensar em educação
- Por que você vê a Neuropsicopedagogia fundamental para a evolução da educação no país?

- Como são os professores no curso?
- Quais são os motivos que fazem a Censupeg a maior e melhor instituição de ensino nesta
área no Brasil.
Outros itens importantes do regulamento:
- Passagens aéreas válidas apenas para cidades que fiquem a mais de 450km de Joinville.
- Grave com a câmera do celular na posição horizontal.
- Os vídeos deverão ter de 1 a 5 minutos de duração.
- A seleção dos participantes será feita por meio do rastreamento da
#NeuropsicopedagogiaCensupeg no dia 30 de Agosto/19 às 16h.
- A seleção dos melhores vídeos será feita até o dia 04 de Setembro/19.
- Os ganhadores dos prêmios serão divulgados na fanpage da Faculdade Censupeg no dia 05 de
setembro/19.
- Para receber o prêmio, o participante deverá aceitar a logística proposta pelo Grupo
Censupeg em até 3 dias úteis.
- Caso o ganhador já esteja com o ingresso, a passagem e a hospedagem compradas, a
Censupeg fará o reembolso do valor investido desde que seja comprovado por meio dos
recibos de pagamento.
- A Campanha poderá ser alterada, suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de
força maior ou por qualquer outro motivo que comprometa a sua realização, a juízo do Grupo
Censupeg, e sem que isso importe em qualquer direito indenizatório aos participantes.

