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REGULAMENTO DO “MINHA HISTÓRIA VALE UMA VIAGEM”  

 

Disposições Gerais 

O presente regulamento que rege o concurso “Minha História Vale uma Viagem”, define os 
princípios gerais e as condições de participação dos seguidores da rede social Youtube das 
unidades do Grupo Multivix composto pelas instituições: MULTIVIX VITÓRIA - EMPRESA 
BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX pessoa jurídica sob o CNPJ: 
01.936.248/0001-21 localizada na Rua Jose Alves n° 135, Goiabeira, Vitória-ES, CEP: 29.075-080.  
MULTIVIX VILA VELHA - EMPRESA EDUCACIONAL DE VILA VELHA DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSAO LTDA pessoa jurídica sob o CNPJ: 19.679.013/0001-67 localizada na Rua Sete de 
Setembro n° 173, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES, CEP: 29.100-301. MULTIVIX NOVA 
VENÉCIA - EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A pessoa jurídica sob 
o CNPJ: 03.963.577/0001-97 localizada na Rua Jacobina n°165, São Francisco, Nova Venecia-ES, 
CEP: 29.830-000. MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA pessoa 
jurídica sob o CNPJ: 39.780.655/0001-65 localizada na Rua Treze de Maio n° 40, São Geraldo, 
Cariacica-ES, CEP: 29.146-672. MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO 
LTDA pessoa jurídica sob o CNPJ: 08.289.984/0001-84 localizada na Rod Othovarino Duarte 
Santos n° 844, Residencial Park Washington, São Mateus-ES, CEP: 29.938-015; MULTIVIX 
SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA pessoa jurídica sob o CNPJ: 11.062.400/0001-
48 localizada na Rua Barao do Rio Branco n°120, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.167-
172. MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA pessoa jurídica sob o 
CNPJ: 02.213.188/0003-43 localizada na Rua Moreira n°29/39, Independência, Cachoeiro de 
Itapemirim-ES, CEP: 29.306-320. MULTIVIX CASTELO - MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSAO LTDA pessoa jurídica sob o CNPJ: 02.213.188/0001-81 localizada na av 
Nicanor Marques nº 245, Centro, Castelo – ES, CEP 29.360-000.  
 
1° - Do Objetivo 

1.1 O objetivo do concurso “Minha História Vale Uma Viagem”, é destacar histórias vivenciadas com 

e através da Multivix e premiar o vídeo com maior resultado conforme condições do item 4 com 

04 (quatro) diárias em um Resort All Inclusive em Porto Seguro. 

2º - Tema 

2.1 Os participantes devem enviar um vídeo de até 3’ (três minutos) contando sua história com a 

Multivix. O vídeo deve refletir momentos e situações especiais vividas através da Faculdade 

Multivix. 

3º - Quem pode participar? 

3.1 Alunos e egressos da Multivix, de qualquer unidade ou polo EAD, podem participar do concurso 

“Minha história vale uma viagem”, enviando um vídeo com o tema descrito no item 2.  

3.2 Poderão participar do concurso, quaisquer interessados maiores de 18 (dezoito) anos ou, se 

menores, devidamente autorizados e/ou representados, na forma da lei por seus responsáveis 

legais, desde que residentes dentro do território nacional, sendo que o prêmio descrito no item 6 

deste regulamento será concedido ao responsável pelo vídeo. 
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4º - Como funciona? 

4.1 Para participar do concurso “Minha História Vale um Viagem”, os interessados deverão: 

 Postar um vídeo de até 3’ (três minutos), na landing page multivix.vc/minhahistoria contando 

como a Multivix fez ou faz parte da sua história; 

 O vídeo deve conter no máximo 200Mb de tamanho e deve ser gravado na posição 

horizontal; 

 Todos os vídeos que atenderem aos requisitos apresentados no presente edital, serão 

postados no canal da Multivix no Youtube, em uma playlist específica do concurso, com 

votação aberta ao público. 

4.2 O cumprimento de um dos requisitos do concurso, não dá direito de concorrer ao prêmio, 

devendo o interessado cumprir todos os itens mencionados. 

5º - Dos critérios para a seleção 

5.1 Será considerado para premiação apenas 1 (um) vídeo por participante.   

5.2 A postagem do vídeo implica na autorização para sua eventual publicação e/ou divulgação por 

parte da Multivix. 

5.3 Todos os vídeos, premiados ou não, ficarão para acervo da Faculdade Multivix podendo ser 

utilizadas pela organização do concurso, em qualquer forma, tempo ou lugar, sem obrigação de 

cachês, taxas ou direitos para os autores. 

5.4 Fica terminantemente proibida qualquer forma de fraude, depredação ou atos de vandalismo, 
nudez, afim de participar do evento. 

5.5 Para todos os efeitos legais, o participante que inscrever seu vídeo no concurso “Minha História 
Vale uma Viagem”, responsabilizar-se-á integralmente pelo conteúdo, bem como por eventuais 
imagens reconhecíveis de pessoas, marcas, prédios ou espaços públicos, garantindo desde já que 
possui autorização prévia de uso. 

6º - Da Seleção 

6.1 Todos os vídeos enviados através da landing page multivix.vc/minhahistoria serão postados em 

uma playlist específica do concurso no canal da Multivix no Youtube desde que esteja de acordo 

com as regras presentes neste regulamento. 

6.2 A seleção dos vídeos será feita em duas etapas. Etapa 1: todos os vídeos enviados serão 

postados para votação aberta ao público no canal da Multivix no Youtube. Etapa 2: Os 05 (cinco) 

vídeos que obtiverem o maior resultado (Curtidas + Visualizações) serão avaliados por uma 

comissão julgadora, composta por 5 (cinco) membros, indicados pela organização do concurso. 

6.3 Para a escolha do vídeo vencedor, a comissão julgadora levará em consideração os seguintes 

critérios: adequação ao tema proposto (item 2), originalidade, criatividade, aspectos da composição 

e a mensagem transmitida pelo participante. 

file:///C:/Users/alex.cavalini/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U2J0LZBJ/multivix.vc/minhahistoria
file:///C:/Users/alex.cavalini/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U2J0LZBJ/multivix.vc/minhahistoria
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6.4 Não haverá possibilidade de indicação de beneficiários para o prêmio, de que trata o presente 

regulamento. Apenas terá direito a usufruir do prêmio, o ganhador e o acompanhante escolhido pelo 

mesmo, que deverá ser maior de 18 anos. 

7º - Do Prêmio 

7.1 O presente regulamento rege a concessão de 04 (quatro) diárias em um Resort All Inclusive 

com 1 (um) acompanhante, com agendamento conforme disponibilidade do local. 

7.2 A escolha do hotel ficará sob responsabilidade da Faculdade Multivix.  

7.3 O prêmio não inclui transporte aéreo ou rodoviário, despesas com documentos como 

passaporte, vacinas, despesas pessoais e seguro viagem, ficando por conta do contemplado; 

7.4 O prêmio deverá ser obrigatoriamente desfrutado no período de Outubro de 2019 a Dezembro 

2019, com prévio agendamento e mediante disponibilidade do hotel.  

7.5 O prêmio é intransferível, não cumulativo e em hipótese alguma poderá ser convertida em 

dinheiro ou quaisquer outros produtos/serviços. 

8º - Resultado e Validade do Sorteio 

8.1 A escolha do vídeo vencedor será feita em duas etapas. Etapa 1: todos os vídeos enviados 

serão postados para votação aberta ao público no canal da Multivix no Youtube. Etapa 2: Os 05 

(cinco) vídeos que obtiverem o maior resultado (Curtidas + Visualizações) serão avaliados por uma 

comissão julgadora, composta por membros, indicados pela organização do concurso. 

8.1.1 O prêmio é válido somente para os participantes que atenderem todos os requisitos do item 

4. 

8.1.2 Caso o ganhador não cumpra com todos os requisitos ou desista do prêmio, a Multivix reserva-

se o direito de anular o concurso ou transferir o prêmio ao segundo colocado ou até que seja 

contemplado um participante que cumpra com as exigências do presente regulamento. 

8.2 Caso o ganhador não se manifeste quanto ao recebimento da premiação em até 15 dias após 

a divulgação do resultado, perderá a premiação.  

8.3 A divulgação do resultado do contemplado no concurso “Minha História Vale uma Viagem” será 

divulgada nas mídias digitais (Facebook, Instagram e site da Multivix), no dia 20 de agosto de 2019. 

9º - Reclamações 

9.1 Os participantes poderão reclamar num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do dia da 

divulgação do resultado do concurso. As reclamações deverão ser formalizadas por escrito e 

protocoladas na Secretaria Acadêmica da Faculdade, contendo argumentação clara e objetiva, com 

fundamentação no presente regulamento até às 17h do último dia. 

9.2 Da decisão será dado conhecimento por escrito ao interessado. 

9.3 O prêmio é individual e intransferível, de uso exclusivo do ganhador e não poderá ser convertido 

em dinheiro ou produtos/serviços. 
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9.4 A Multivix reserva-se o direito de anular o concurso ou transferir o prêmio ao segundo colocado 

ou até que seja contemplado um participante que cumpra com as exigências do presente 

regulamento. 

10 - Dúvidas e Omissões 

10.1 O ganhador perderá o prêmio nos seguintes casos: (I) se apresentar imagens e informações 

incorretas, falsas, ou se fizer uso de quaisquer meios ilícitos para obtenção das vantagens 

constantes do presente regulamento ou (II) se desrespeitar as regras descritas pela empresa em 

questão. 

10.2 O ganhador do prêmio deverá ceder, gratuitamente, por um período de 10 anos, seu nome, 
imagem e voz, para efeito de divulgação. 
 
11º - Disposições Finais 
 
11.1 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos administrativamente por 
deliberação da Direção Executiva da Faculdade Multivix ou fora da instância administrativa no Foro 
da Comarca da Cidade sede da Instituição. 
 
11.2 Essa é uma promoção exclusiva das unidades e polos do grupo Multivix.  
 
11.3 Em nenhuma hipótese o prêmio será convertido em valor monetário em favor do ganhador. 

11.4 O participante declara que o(s) vídeo(s) poderá(ão) ser utilizado(s) de forma irrestrita, sem 

remuneração pela colaboração e/ou participação pessoal, e que o(s) mesmo(s) são de sua autoria.  

11.5 O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, sem 

aviso prévio, por motivo de força maior, ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle 

dos organizadores e que comprometa a realização do Concurso, de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 

12º - Entrada em Vigor 
 
12.1 O presente regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. 
 

13º - Cronograma 
 

ETAPAS PRAZOS 

Publicação do Regulamento 16/07/2019 

Postagem dos Vídeos na Landing Page 16/07 até 09/08/2019 

Período de Votação no Youtube 12/08 até 18/08/2019 

Votação da comissão julgadora 19/08 

Divulgação do ganhador do concurso nas mídias 
digitais (Facebook, Instagram e Site da Multivix) 

20/08/2019 

Prazo para recurso 20/08 até 21/08/2019 
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Período para reservar a viagem Setembro a Outubro de 2019 

 

Vitória, 10 de julho de 2019. 


