
 

 

Concurso #SOUPUCMINAS Praça da Liberdade 
 

Tire uma selfie no painel #SOUPUCMINAS Praça da Liberdade e poste com as marcações 

@pucminasoficial #soupucminas #pracadaliberdade #napucminas no seu perfil de facebook! O aluno 

com a melhor foto vai ganhar um par de ingressos para um passeio ao Inhotim, e os dois ainda 

poderão usufruir de um delicioso almoço em dos melhores restaurantes do Museu, o Restaurante 

Tamboril! 

Participe! 

REGULAMENTO 

O Concurso #SOUPUCMINAS Praça da Liberdade é oferecido pela PUC Minas Praça da Liberdade e 

tem caráter recreativo e cultural.  

 

PRÉ-REQUISITO 

Para participar do concurso #SOUPUCMINAS Praça da Liberdade, o aluno deve estar matriculado em 

disciplinas ofertadas pelos cursos de graduação da PUC Minas Praça da Liberdade.  

 

COMO PARTICIPAR 

1. O estudante participante do concurso deve fazer uma selfie (registro fotográfico) em frente ao 

painel da campanha #SOUPUCMINAS Praça da Liberdade. O painel está localizado no Prédio 

1, hall de entrada pela Av. Brasil 2.023. 

 

2. Após o registro da selfie, o participante deverá: 

 Curtir a página da PUC Minas no facebook: @pucminasoficial 

 Publicar a foto com visibilidade pública, check-in na PUC Minas Praça da Liberdade e 

colocar uma legenda contendo obrigatoriamente @pucminasoficial #soupucminas 

#pracadaliberdade #napucminas. Caso queira, não há problema em incluir mais 

hashtags, de livre escolha. 

 

3. Cada participante poderá postar quantas selfies quiser.  

 

 



 
 

 

INÍCIO DO CONCURSO 

A campanha #SOUPUCMINAS Praça da Liberdade terá início no dia 17 de outubro de 2016. 

 

TÉRMINO DO CONCURSO 

A campanha #SOUPUCMINAS Praça da Liberdade se encerra no dia 18 de novembro de 2016. 

 

ESCOLHA DA MELHOR FOTO 

Uma comissão julgadora, formada por um representante de cada curso ofertado pela Unidade Praça 

da Liberdade, irá julgar e eleger a melhor foto. O vencedor irá ganhar um par de ingressos para um 

passeio ao museu Inhotim, válido para visita no final de semana, e ainda um delicioso almoço no 

restaurante Tamboril, também com direito a um acompanhante. 

 

RESULTADO DO CONCURSO 

O resultado será divulgado no dia 30 de novembro no facebook da PUC Minas (@pucminasoficial).  

 

PREMIAÇÃO 

A PUC Minas Praça da Liberdade entrará em contato com ganhador do concurso através da rede 

social Facebook, pelo perfil da pessoa em que a foto foi postada.  

 

DIREITO DE USO DE IMAGEM 

Ao publicar a foto, com as hashtags do concurso, o participante automaticamente estará concordando 

com o regulamento definido pela PUC Minas Praça da Liberdade. 

 

O estudante que participar do concurso tem ciência de que estará autorizando a utilização da imagem, 

gratuitamente. 

 


