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Em comemoração ao Dia das Mães o Grupo Educacional Unis promoverá uma 

ação para celebrarmos esta data.  

A ação será ofertada a todos os Campi/Faculdades/Colégios/Unidades de 

Gestão, onde os colaboradores serão convidados a questionar as mães e/ou os filhos a 

respeito do que imaginam se tratar a atividade desempenhada por eles no Grupo Unis, 

sem fornecer nenhuma informação adicional.  

Os colaboradores deverão registrar, em local especifico, as respostas da 

maneira como foi dada pelo (a) respondente.  

As respostas mais originais serão premiadas com um valor em dinheiro para 

utilizarem como desejarem com o (a) dono (a) da resposta no Dia das Mães, vale 

presente, almoço ou até mesmo custear parte de uma viagem especial. 

 

1 – Participantes 

1.1 - Estão habilitados a participar desta ação os (as) estagiários (as) e os (as) 

colaboradores (as) técnicos-administrativos e docentes do Grupo Educacional 

Unis. 

1.1.1 - Na categoria de respostas fornecida pelos filhos, podem participar apenas 

as colaboradoras que são mães. 

1.1.2 - Na categoria de respostas dadas pelas mães, podem participar todos os 

colaboradores, independentemente de serem pais ou mães. 

 

2– Como participar 

2.1 – Os colaboradores deverão perguntar a sua mãe e/ou aos seus (suas) filhos 

(as) a seguinte pergunta: “O que você imagina que eu que eu faço no trabalho?”, 

e registrar a resposta, no formulário Google, juntamente com uma foto preferida 

com a (o) dona (o) da resposta. O formulário estará disponível no link 

http://bit.ly/diadasmaesunis2019; 

2.2 – A foto selecionada pelo colaborador deverá ser anexada ao formulário no 

ato de envio da resposta; 

http://bit.ly/diadasmaesunis2019
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2.3 – As respostas devem ser registradas da maneira como forem dadas pelos 

(as) respondentes, ou seja, não poderão sofrer modificações que alterem o 

sentido das respostas ou quaisquer correções do gênero; 

2.4 – Os colaboradores que não possuem acesso à internet poderão procurar, 

presencialmente ou por telefone, o setor de Gestão Estratégica de Pessoas, que 

registrará a resposta no formulário destinado a este fim; 

2.5 -  Serão consideradas respostas registradas, até o dia 06/05/2019, e enviados 

no formulário do link descrito no item 2.1; 

2.6 – Caso não sejam preenchidos todos os campos do formulário, a resposta 

será desconsiderada automaticamente. 

 

3 – Critérios 

3.1 – Será considerado como válido apenas a primeira resposta registrada pelo 

colaborador, com cada um dos respondentes, no formulário do item 2.1; 

3.2 – As colaboradoras mães poderão participar mais de uma vez, quando 

possuírem mais de um (a) filho (a) e/ou desejarem registrar também a resposta 

fornecida pela sua própria mãe.  

3.3 – Os colaboradores que possuem vínculo docente e técnico-administrativo ou 

que possuem vínculos docentes em mais de um 

Campus/Faculdade/Colégio/Unidade de Gestão, também poderão participar com 

apenas uma resposta, considerando como exceção o critério do item 3.2. 

 

4 – Julgamento 

4.1 – A escolha das melhores respostas serão conduzidas pelos próprios 

colaboradores do Grupo Unis, que receberão um link, por e-mail ou outros canais, 

com todas as respostas dadas para que analisando a resposta mais original 

possam atribuir o seu voto. 
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4.2 – Considera-se critério para direcionamento do voto a resposta mais original, 

atribuída pela mãe ou pelos (as) filhos (as) dos colaboradores, devendo estar 

relacionada a atividade desempenhada pelo colaborador no Grupo Unis; 

4.3 – O resultado apurado na votação, será irrecorrível; 

4.4 – Somente serão julgadas as respostas que estiverem com todas as 

informações do formulário preenchidas, de acordo com os quesitos deste 

regulamento; 

4.5 – Em caso de empate no número de votos, caberá a uma comissão, que será 

formada pelos organizadores desta ação, a definição dos vencedores; 

4.6 – O resultado será divulgado nos e-mails institucionais e murais da instituição; 

 

4 – Premiação 

4.1 – Serão premiadas as respostas mais votadas, considerando os critérios 

descritos no item 4.2 deste regulamento; 

4.2 – As categorias de premiação seguirão a seguinte ordem: 

4.2.1 - A resposta mais votada ganhará um valor de R$ 400,00 (Quatrocentos 

reais); 

4.2.2 - A segunda resposta mais votada receberá um valor de R$ 300,00 

(Trezentos reais); 

4.2.3 - A terceira resposta mais votada ganhará o valor de R$ 200,00 (Duzentos 

reais); 

4.3 – Serão entregues no total 3 (três) prêmios em dinheiro nesta ação; 

4.4 – O colaborador premiado poderá utilizar o valor em dinheiro para 

homenagear o dono da resposta da maneira que desejar, devendo posteriormente 

apresentar comprovação do investimento optado; 

4.5 – Será premiado 1 (um) colaborador, independentemente do número de 

participações, por categoria de premiação; 
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5 – Considerações Gerais 

5.1 – As crianças e seus responsáveis, bem como os adultos, renunciam a 

qualquer pagamento a título de direitos autorais, e autorizam o Grupo Unis a 

publicar, divulgar e reproduzir as respostas e imagens inscritas nesta ação; 

5.2 – Caso a organização detecte qualquer irregularidade, em alguma das etapas 

que envolvem esta ação, as participações serão desconsideradas; 

5.3 – As dúvidas e casos omissos referentes a este regulamento poderão ser 

esclarecidos junto à Gestão Estratégica de Pessoas; 

5.4 -  O preenchimento do formulário descrito no item 2.1, configura automática 

concordância com o presente Regulamento. 

 

 

Varginha, 30 de abril de 2019. 

 

Gestão Estratégica de Pessoas 

Grupo Educacional Unis 


