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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 
“FAPAM e ESPACIAL te dão 1 ANO de FACUL de GRAÇA” 

 
 

Art. 1.º  O Diretor da Faculdade de Pará de Minas no uso de suas atribuições conferidas pelo 

artigo 11, XIX do Regimento Interno desta Instituição de Ensino Superior (IES),  

RESOLVE, criar em parceria com a Espacial FM  a promoção “FAPAM e ESPACIAL te dão 

1 ANO de FACUL de GRAÇA” que será regida por este regulamento. 

 

Art.2.º- Para os candidatos inscritos e aprovados no vestibular 2020 da Faculdade de Pará de 

Minas, estará concorrendo a 01 (um) ano de mensalidades gratuitas, para qualquer curso 

ofertado neste vestibular. 

 

Art.3.º - A promoção será válida apenas para alunos ingressantes neste vestibular de 2020 e 

não será extensiva aos candidatos que fizerem inscrição para o vestibular agendado. 

 

Parágrafo único – O período para fazer sua inscrição no vestibular e ainda participar da 

promoção é de 10/09/2019 a 21/11/2019, conforme datas informadas no edital do vestibular já 

disponibilizado no site da FAPAM pelo endereço eletrônico https://www.fapam.edu.br/. 

 

Art. 4.º - O ganhador será sorteado pelo número de inscrição no vestibular. 

 

Art.5.º - Os candidatos deverão ficar atentos ao preenchimento correto de sua inscrição, caso 

contrário, se for sorteado e o seus dados não estiverem corretos, o candidato será 

desclassificado.  

Parágrafo único: Em caso de desclassificação, um novo sorteio será realizado. 

 

Art.6.º -  O sorteio acontecerá no dia 27/11/2019, no campus da Faculdade de Pará de Minas 

– FAPAM, Rua Ricardo Marinho, 110 Bairro São Geraldo – Pará de Minas/MG e será 

transmitido ao vivo pela Rádio Espacial FM, às 14h00min, horário de Brasília. 
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Parágrafo único: Na data acima mencionada, sairá a lista dos aprovados no vestibular. Sendo 

a aprovação no vestibular, requisito essencial para a participação no sorteio. 

 

Art.7.° - O candidato aprovado e sorteado nesta promoção terá o prazo de 27/11/2019 a 

10/12/2019 para realizar a sua matrícula. Findo este prazo, o ganhador perderá o direito a 01 

ano de mensalidades gratuitas. 

Art.8.° - Parentes de primeiro e segundo grau de funcionários e dos confrades da 

mantenedora da FAPAM, Confraria Nossa Senhora da Piedade não serão contemplados neste 

sorteio. Caso, sejam sorteados será realizado um novo sorteio. 

 

Art.9.° -  O candidato sorteado terá a isenção de suas mensalidades regulares no período de 

Janeiro a Dezembro de 2020.  

 

Parágrafo único: Não será coberto pela promoção as disciplinas especiais que o candidato 

tenha que cursar, em caso de reprovação em algum conteúdo. 

 

Art.10.° - O candidato sorteado autoriza desde já o uso de sua imagem, bem como nome para 

divulgar o resultado desta promoção em todos os meios de comunicação existentes e que 

forem utilizados pela Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da 

Piedade de Pará de Minas, por meio de sua mantida a Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 

e pela rádio ESPACIAL FM. 

 

Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pará de Minas, 07 de outubro de 2019. 
 
 
 

Ruperto Benjamin Cabanellas Vega 
Diretor Geral 

 
 
 
 

Marcus Vinicius Barbosa de Araújo 
Vice-Diretor   


