
 
EDITAL DE PREMIAÇÃO CAMPANHA REMATRÍCULA 

SEU MOMENTO É AGORA 2022.2 
 

O presente edital estabelece as regras de participação na Campanha “SEU MOMENTO É 
AGORA 2022.2”, que tem por objetivo proporcionar experiências que irão incentivar um futuro 

de sucesso indo muito além da vivência em sala de aula que só o Centro Universitário Doutor 
Leão Sampaio (Unileão) pode oferecer. A iniciativa é particular e exclusiva para alunos da 
Unileão que confirmarem suas rematrículas na Instituição para o semestre 2022.2. 
 
Cláusula 1a. A promoção “SEU MOMENTO É AGORA 2022.2” é uma iniciativa da Unileão 
que tem como objetivo proporcionar experiências que irão incentivar um futuro de sucesso 
que vai muito além da vivência em sala de aula. 
  
Cláusula 2a. Apenas os alunos da Unileão que tenham confirmado suas rematrículas para o 

semestre 2022.2 poderão concorrer e usufruir das premiações estabelecidas nesse edital. 
 
Parágrafo único: São elegíveis para participar da promoção “SEU MOMENTO É AGORA 

2022.2” os estudantes da Unileão cujas rematrículas tenham sido confirmadas no período 

entre 08/06/2022 a 07/07/2022, obrigatoriamente pelo site http://unileao.edu.br/portal-

educacional ou através do App Conecta Unileão/UnivS, e que estejam ativos e matriculados 

na IES no dia do sorteio. 

Cláusula 3a. Alcançadas as exigências previstas nas cláusulas 2ª e 3ª, os participantes 

estarão aptos a concorrerem às premiações citadas no presente edital. 

DA PREMIAÇÃO 

Cláusula 4a. A premiação total destinada aos participantes da promoção “SEU MOMENTO É 

AGORA 2022.2” que atenderem aos critérios definidos nesse edital, corresponde a 70 

(setenta) ingressos para área VIP do festival Expocrato 2022 em dias segmentados. 

Cláusula 5a. Os prêmios serão concedidos aos alunos da Unileão por meio de sorteios 

realizados no dia 08/07/2022 às 10h através do site  http://sorteador.com.br. e transmitido pelo 

Instagram. 

Parágrafo primeiro: O resultado dos sorteios será apresentado nos canais oficiais da Unileão 

em 08/07/2022. 

Parágrafo segundo: As premiações serão entregues aos vencedores da promoção “SEU 

MOMENTO É AGORA 2022.2” nos dias 08/07/22 até 15/07/22, exclusivamente no Campus 

CRAJUBAR, de segunda-feira até sexta-feira das 8h às 20h e no sábado das 8h às 12h, 

atentar ao dia no qual foi contemplado com o sorteio. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 7a. As premiações ofertadas na promoção “SEU MOMENTO É AGORA 2022.2” não 
são cumulativas, ficando os participantes cientes de que poderão ganhar apenas um 
dos prêmios. 
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Cláusula 8a. Os casos omissos ou eventuais dúvidas na interpretação do presente edital 

serão dirimidos exclusivamente pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio. 

Parágrafo único: As decisões da Unileão, de que trata o caput dessa cláusula, serão 

soberanas e irrecorríveis. 

Cláusula 9a. Esse edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Cláusula 10a. Da premiação: 

Dia 10/07/2022 (Léo Santana/Dilsinho/Magníficos/Wallas Arrais/Chumbo Sim Senhor/Alencar 

e Banda/Jefinho/Flor Florentino): 08 ingressos na área VIP. 

Dia 12/07/2022 (Luiza Sonza/Nando Reis/Ludmilla/Selvagens à procura de 

Lei/Japãozin/Lucas Lemos/Cícero Bodin e Banda): 08 ingressos na área VIP. 

Dia 13/07/2022 (Saia Rodada/Elba Ramalho/Toca do Vale/Waldonys/Zezo/Luan 

Estilizado/Banda Mel Carvalho/Antônio Marcos): 08 ingressos na área VIP. 

Dia 14/07/2022 (Pedro Sampaio/Zé Felipe/Zé Vaqueiro/Matheus Fernandes/Limão com 

Mel/Ana Nery/João Paulo e Banda): 10 ingressos na área VIP. 

Dia 15/07/2022 (Wesley Safadão/Dorgival Dantas/Taty Girl/Calcinha Preta/Wava/Josué Bom 

de Faixa/Bulé de Caminhão): 12 ingressos na área VIP. 

Dia 16/07/2022 (Gusttavo Lima/Xand/Mari Fernadez/Jonas Esticado/Rafael Belo Xote/Luan 

Rocha): 12 ingressos na área VIP. 

Dia 17/07/2022 (João Gomes/Tarcísio do Acordeon/Vitor Fernandes/Dennis DJ/West 

Reis/Gideon e Banda/Guto Sobreira): 12 ingressos na área VIP. 
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