
REGULAMENTO
Promoção Vilanova Artigas

Participe da campanha de promoção da exposição “Nos pormenores um universo”, que trata 
da obra do arquiteto João Batista Vilanova Artigas. Visite a mostra, tire uma foto de si 
mesmo e poste a imagem no Facebook e/ou no Instagram, marcando o post com a hashtag 
#caugoias ou marcando o perfil do @caugoias. 

Os participantes concorrerão a dois catálogos da exposição, doados pelo Museu Oscar 
Niemeyer, do Paraná, que, em parceria com o CAU/GO, é responsável pela exposição em 
Goiânia.

A exposição está em cartaz no Centro Cultural UFG até 4 de julho. O horário de visitação é de 
terça a sexta, das 10h às 18h. No sábado, dia 24, a visitação poderá ser feita entre 10h e 
16h.

I- PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

1. Esta campanha, realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 
(CAU/GO), ocorrerá em território nacional, no período de 23 de junho a 4 de julho de 
2017.

2. O período de participação será entre os dias 23 de junho e 4 de julho de 2017, até as 
23h59min, horário em que a participação será encerrada.

3. O concurso é aberto a toda a sociedade e deverá ser realizado por meio de contas 
pessoais no Facebook e/ou Instagram.

4. Para participar, os interessados deverão, durante o período aberto à participação, 
encaminhar mensagem, por meio de suas contas no Facebook ou Instagram, via 
Inbox (Facebook) ou via DirectBox (Instagram), para o perfil do CAU/GO 
(@caugoias), informando seu nome completo, idade, e-mail e telefone com DDD. 

5. O participante deverá, no período de participação, registrar em foto sua visita à 
exposição “Nos pormenores um universo”, realizada pelo CAU/GO no Centro Cultural 
UFG (CCUFG), localizado na Praça Universitária, setor Leste Universitário, Goiânia – 
GO; e postá-lo no Facebook e/ou Instagram, usando, obrigatoriamente, a hashtag 
#caugoias, ou, alternativamente, marcando o perfil @caugoias. 

6. A inserção da hashtag do concurso no post, ou a marcação do perfil @caugoias, 
pressupõe a expressa concordância do participante com os Termos e Condições deste 
Regulamento. 

7. O CAU/GO rastreará todas as participações no Facebook ou Instagram por meio da 
hashtag ou marcação indicada no item anterior. Portanto, é de inteira 
responsabilidade dos participantes inserir corretamente a hashtag ou marcação da 
promoção em seus posts, de forma a viabilizar o referido rastreamento e a validação 
de sua participação. Fica, portanto, ciente o participante de que a não inserção da 
hashtag ou marcação, ainda, a inclusão da hashtag ou marcação contendo qualquer 
equívoco de grafia, inviabilizará a participação nesta promoção. 

8. Os posts publicados com a finalidade de participação nesta promoção poderão ser 
captados a partir de aparelhos celulares ou máquinas digitais, desde que haja 



compatibilidade para sua publicação conforme os termos deste Regulamento; e ter 
dimensões compatíveis com as redes sociais Facebook ou Instagram.

9. Os participantes deverão enviar suas participações até a data e horário limite 
previstos para participação, sendo certo que para fins de verificação desse requisito, 
valerá o horário marcado no post contendo a hashtag ou marcaçao correta da 
promoção.

10. Para ser validada, a participação deverá atender ao disposto acima e, ainda, a todas 
as condições pré-estabelecidas no Regulamento Geral.

DESCLASSIFICAÇÃO

11. Os posts não poderão (i) conter imagem ou palavras/expressões que caracterizem a 
divulgação/propaganda do nome, marcas e/ou produtos de qualquer outra empresa 
ou instituição que não o CAU/GO ou seus parceiros e patrocinadores para a 
exposição; (ii) constituir plágio ou uso não autorizado de direito intelectual, sob 
pena de desclassificação imediata; (iii) conter nudez ou conteúdo de sensualidade 
excessiva; (iv) conter imagens identificáveis e não autorizadas de terceiros; e (v) 
conter imagens ou palavras/expressões preconceituosas, desrespeitosas, 
discriminatórias, ou que atentem contra a lei, a moral, os bons costumes, a 
dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a integridade, a ordem pública e/ou 
qualquer outro direito protegida pela norma jurídica vigente, sob pena de 
desclassificação.

12. O CAU/GO se reserva o direito de verificar a identidade do usuário participante, pois 
não será permitida a participação com perfis falsos, que não guardem qualquer 
relação com a identidade civil do usuário. O Conselho poderá deixar de entregar o 
brinde caso o sorteado não consiga demonstrar que o perfil do usuário participante 
corresponda a sua identidade civil.

SORTEIO

13. Até o dia 14 de julho, às 23h59, na sede do CAU/GO, a assessoria de imprensa irá 
promover o sorteio pelo aplicativo Sorteio, disponível na APP Store. Cada um dos 
dois participantes sorteados será contemplado com 01 (um) catálogo da exposição 
“Nos pormenores um universo – centenário de Vilanova Artigas”, cedido pelo Museu 
Oscar Niemeyer, de Curitiba (PR).

14. O contemplado será comunicado acerca da premiação por meio de e-mail e/ou 
mensagem via Inbox (Facebook) ou via DirectBox (Instagram) e/ou publicação na 
página do CAU/GO, com marcação de perfil do participante, em até 1 dia útil 
contado da divulgação do resultado desta promoção. 

15. Caso o contemplado não seja localizado, o CAU/GO realizará novo sorteio.
16. Os catálogos sorteados serão entregues aos ganhadores, sem ônus, nas 

dependências do CAU/GO, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do sorteio, em 
data e horário previamente agendados pelo telefone 3095-3048 ou pelo e-mail 
comunicacao@caugo.gov.br (assessoria de imprensa). 

17. Caso o contemplado não compareça para retirar o catálogo sorteado, será presumida 
a sua desistência voluntária e consequentemente sua renúncia ao brinde.

18. Estarão automaticamente desclassificados participantes que: sejam colaboradores 
efetivos ou de livre provimento e demissão do CAU/GO; conselheiros titulares ou 
suplentes do CAU/GO; parentes de primeiro grau de colaboradores efetivos ou de 
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livre provimento e demissão do CAU/GO; ou parentes de primeiro grau de 
conselheiros titulares ou suplentes do CAU/GO.

DISPOSIÇÕES GERAIS

18. Em caso de dúvidas ou controvérsias sobre questões que não puderem ser sanadas 
com as cláusulas deste Regulamento, estas serão submetidas à apreciação do 
departamento Jurídico do Conselho.

19. Os participantes poderão entrar em contato pelo e-mail comunicacao@caugo.gov.br 
para sanar quaisquer dúvidas com relação à promoção.
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