
Quem quer ser UNASP?

1. Informações Iniciais 

1.1. INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO , inscrito no CNPJ sob o n°43.586.056/0016-69, é

responsável pela administração da promoção, tendo em suas administrações locais

(Engenheiro Coelho, São Paulo, Hortolândia e EAD) a mesma autonomia plena sobre

as condições da promoção, desde que em comum acordo com a promotora.

1.2. O direito sobre os descontos oferecidos são de propriedade do INSTITUTO 
ADVENTISTA DE ENSINO, que conserva sobre ele a exceção dos direitos de desconto,

que serão cedidos às pessoas que preencherem as condições estabelecidas por este

Regulamento, todos os demais direitos e todos os deveres inerentes a esta condição.

1.3. O presente Regulamento versa sobre as condições gerais, regras de concessão e

restrições do jogo Quem Quer Ser UNASP?.

1.3.1. A cessão do direito de participação no jogo e suas variantes somente se

aperfeiçoará com o atendimento de todos os requisitos de participação previstos

neste Regulamento.

1.4. O game Quem Quer Ser UNASP? ("PROGRAMA” ) tem por objetivo estimular o

aprendizado e interesse por um curso no UNASP mediante o jogo, onde os

participantes competirão pelo prêmio (ganhar mais desconto no curso escolhido).

2. Objeto:

2.1. O objeto da presente campanha é difundir o conhecimento, a cultura e o saber, desta

forma, o jogo busca a participação de pessoas interessadas em fazer parte da

faculdade UNASP.

2.2. Para tanto, o jogo (Quem Quer Ser Unasp?) tem por estratégia trabalhar aliado aos

campi, a fim de juntos, organizarem a seletiva que decidirá os participantes, seguindo

uma regra de qualificação (REGULAMENTO).



2.3. O presente Regulamento versa sobre as condições gerais, regras de concessão e

restrições do jogo.

3. Condições de Participação:

3.1. Considera-se elegível a figurar como PARTICIPANTE o indivíduo que esteja inscrito no

programa dentro dos dias: 20/05/2021 (início das inscrições) até o dia 18/06/2021

(encerramento das inscrições). É necessário que o PARTICIPANTE seja ingressante no

UNASP.

3.2. Destaca-se que até o último dia de inscrição para a primeira etapa seletiva, o

participante deverá estar inscrito no Vestibular UNASP e deverá ter seguido a página

oficial do Instagram do UNASP. (Regra eliminatória para participar da segunda etapa

seletiva).

3.3. O descumprimento de qualquer das demais condições fixadas neste Regulamento,

não obstante o atendimento dos requisitos previstos no item 3, invalida

automaticamente a possibilidade de participação do indivíduo.

4. Seletiva:

4.1. A seleção para participar

4.2. 1ª Etapa Seletiva: Para participarem da campanha QUEM QUER SER UNASP?, o

PARTICIPANTE deve preencher o formulário que estará disponível na página

go.unasp.br/quemquerserunasp. O mesmo deverá ser preenchido com todas as

informações solicitadas, sendo elas: Nome, e-mail, telefone, estado, cidade,

campus que tem interesse, curso, perfil do Instagram e consentimento de uso de

dados.



4.3. 2ª Etapa Seletiva: Conforme os regulamentos para sorteio propostos, no dia

21/06/2021, serão sorteadas 200 pessoas para participar desta segunda etapa

seletiva, sendo 50 por campus (EC, HT, SP) e mais 50 do EAD.

4.4. Sorteio: todos os inscritos serão dispostos em uma lista por ordem alfabética e

numerados em ordem crescente. Utilizaremos a plataforma de sorteios

sorteador.com.br para sortear 200 números entre o total de inscritos. Os inscritos

correspondentes ao número sorteado serão os participantes escolhidos para a

próxima etapa.

4.5. Os participantes sorteados receberão um link por email para um teste de

conhecimentos gerais que deverá ser feito até o dia 27/06/2021. O resultado desta

etapa será liberado no dia 28/06/2021, os nomes serão fixados em uma lista na

página go.unasp.br/quemquerserunasp.

4.6. Os 20 melhores classificados no teste serão selecionados para a próxima etapa do

processo. Em caso de empate, destaca-se que os critérios para desempate serão

nessa ordem: 1) Aprovação no vestibular UNASP e ensino médio concluído até a

data do sorteio; 2) Ordem de antecedência de envio do teste de conhecimentos

gerais. Data e horário de envio do teste de conhecimentos gerais. Em caso de

empate, será levado em consideração a ordem de envio para desempate.

4.7. Conferidos os critérios acima destacados, os 20 (vinte) classificados serão contatados

pelo Núcleo de Carreiras dos campi e deverão gravar um vídeo de 1 minuto

respondendo a pergunta ‘Por que eu mereço ser escolhido para participar do Quem

quer ser UNASP?’ e enviar para o email game@unasp.br ou Whatsapp do Núcleo de

Carreiras do campus até o dia 05/07/2021. Juntamente com o vídeo, o participante

deve enviar o seu nome completo e o campus de interesse. Em caso de problemas

com o arquivo de vídeo, o candidato será avisado e terá um dia para reenviar o



arquivo. Caso não haja o envio, o candidato será desclassificado.

4.8. O Núcleo de Carreiras responsável deverá avaliar e escolher 2 (duas) pessoas, dentre

as 20, para participarem do jogo. O critério para a escolha será definido para escolher

os DOIS PARTICIPANTES, será a facilidade de falar frente à câmera e criatividade da

resposta para a pergunta: Por que eu mereço ser escolhido para participar do Quem

quer ser UNASP?’.

4.9. Escolhidos os PARTICIPANTES, cada campus deverá marcar uma entrevista via Zoom

com os seus participantes para comunicá-los da aprovação na seleção de

participantes do game ‘Quem quer ser UNASP?’, alinhar questões de logística e

conhecê-los melhor.

4.10. A divulgação dos participantes acontecerá nas redes sociais oficiais do UNASP a partir

do dia 15/07/2021.

5. Realização do Game:

5.1. Realização do Game: O PARTICIPANTE virá até o Campus Engenheiro Coelho para

participar do programa que será gravado previamente (Período de gravação:

15/07/2021 - 30/07/2021). O Participante terá todas as despesas oferecidas pelo

GAME: hospedagem no campus (hotel), café, almoço e janta também oferecidos no

campus. O transporte - avião ou ônibus, dependendo da origem do participante -

também será uma despesa oferecida pelo game (o game se reserva a custear as

despesas dos participantes em território nacional).

5.2. O game se configura no modelo de perguntas e respostas. O apresentador será o

responsável por fazer as perguntas para o candidato, que por sua vez, responderá de

acordo com as regras do jogo e aproveitando os recursos oferecidos pelo jogo.



Recursos do Jogo: O Participante terá os seguintes recursos no jogo.

1- Chance de pular 3x a pergunta;

2- Chance de eliminar 2x uma alternativa da pergunta;

3- Ligação para um familiar 1x (40 segundos);

4- Ajuda dos Universitários 1x.

5.3. Tabela de Prêmios:

Perguntas
(Evolução de acertos) Valor do Prêmio Zona de

Save Point Detalhe do Prêmio

15 30% + R$15.000 SAVE POINT Desconto no curso todo + Prêmio em Dinheiro

14 30% + R$10.000 Desconto no curso todo + Prêmio em Dinheiro

13 30% + R$7.000 Desconto no curso todo + Prêmio em Dinheiro

12 30% + R$5.000 Desconto no curso todo + Prêmio em Dinheiro

11 30% + R$3.000 Desconto no curso todo + Prêmio em Dinheiro

10 30% SAVE POINT Desconto no curso todo

9 29% Desconto no curso todo

8 28% Desconto no curso todo

7 27% Desconto no curso todo

6 25% Desconto no curso todo

5 20% SAVE POINT Desconto no curso todo

4 15% Desconto no curso todo

3 10% Desconto no curso todo

2 5% Desconto no curso todo

1 1˚ parcela 100% de desconto na primeira mensalidade



Save Point: Os prêmios destacados em amarelo são etapas de garantia para o

participante. Ex.: se o participante estiver na pergunta nº 7 ele poderá parar, caso não

saiba a questão e ganhar 27% de desconto. Ou, ele pode escolher prosseguir no jogo

e, caso ele erre, terá garantido apenas os 20%. Se acertar, permanecerá no jogo.

5.4. O prêmio de desconto na graduação será aplicado em todos os anos no curso que foi

pré-escolhido na inscrição.

5.5. O prêmio em dinheiro será entregue ao participante através de um cartão com os

créditos que o participante ganhou de acordo com sua pontuação.

5.6. Perguntas: O Participante terá disponível um total de 25 perguntas para as 15 etapas

do jogo contemplando um nível crescente de dificuldade (fácil ou difícil). As

perguntas serão elaboradas por professores do UNASP.

5.7. Cada participante jogará de forma independente do outro, logo, todos os

participantes ganharão a porcentagem de desconto que atingirem durante o jogo.

5.8. O game será transmitido para o público no dia 08/08/2021, pelo canal no youtube do

UNASP.

6. Disposições Gerais:

6.1. Protocolo COVID-19: Será estabelecido pela equipe de saúde do campus. Cada

participante receberá os protocolos e informações quando forem selecionados.



6.2. Cronograma de gravações: O Cronograma de gravações será encaminhado para os

participantes selecionados com antecedência (ou seja, assim que forem decididos os

PARTICIPANTES).

6.3. A ação será objeto de fotos e vídeos, que poderão ser divulgados em sites, redes

sociais, programas e demais formas de exposição em quaisquer mídias e formatos.

Assim, os participantes deste concurso ou seus responsáveis concedem ao UNASP,

sem qualquer ônus e em caráter definitivo, autorização para uso de suas imagens

pessoais e uso de sua voz, comprometendo-se, ainda, a conceder entrevistas e

participar de reportagens realizadas pelo UNASP.

6.3.1. Não poderão figurar como PARTICIPANTES alunos que tenham efetivado a sua

INSCRIÇÃO em período anterior ou posterior ao prazo de validade desta

campanha.

6.3.2. Em caso de dúvida ou necessidade de avaliar ou decidir uma hipótese não

prevista no regulamento, o Unasp se reserva ao direito de deliberar sobre o tema

através da Pró-Reitoria Administrativa do Unasp, órgão.

INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO


