
 

 

REGULAMENTO DE SORTEIO 

Bolsa de pós-graduação em DRG e 
tablet Samsung Galaxy 

CONVENÇÃO NACIONAL UNIMED 2017 



 

 

Regulamento 

 

 

I. OS PRÊMIOS 

 

a. 01 bolsa integral de pós-graduação em “DRG – Diagnosis Related Groups: Governança 

Clínica, Gestão da Qualidade Assistencial e Codificação”, modalidade a distância, na 

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. As características completas do curso 

podem ser analisadas neste link. 

b. 01 tablet Samsung Galaxy Tab E, com tela de 7” (1024x600 pixels), Wi-Fi, processador 

quad core e 1GB de RAM, armazenamento de 8GB e câmeras traseira de 2MP e frontal 

de 2MP. As características completas do tablet podem ser analisadas neste link. 

 

 

II. O SORTEIO 

 

a. Serão realizados dois sorteios, que contemplarão dois ganhadores.  

b. Os sorteios de dois cupons serão realizados pelos Diretores do DRG Brasil, Dr. Renato 

Couto e Dra. Tania Grillo, no stand do DRG Brasil na “Convenção Nacional Unimed 

2017”, no dia 05 de outubro de 2017, quinta-feira. 

c. O primeiro cupom sorteado será para a bolsa de pós-graduação. O segundo cupom 

será para o tablet. As pessoas sorteadas não poderão designar quais prêmios 

receberão. 

 

 

III. A ENTREGA DOS PRÊMIOS 

 

a. A equipe do DRG Brasil presente no evento entrará em contato com os ganhadores, 

por telefone, imediatamente após os sorteios. 

http://www.cmmg.edu.br/cursos/pos-graduacao-em-drg-diagnosis-related-groups-governanca-clinica-gestao-da-qualidade-assistencial-e-codificacao/
http://www.americanas.com.br/produto/122533905/tablet-samsung-galaxy-tab-t113-8gb-wi-fi-tela-7-android-4.4-processador-quad-core-1.3ghz-preto?condition=NEW


 

b. Os trâmites para matrícula gratuita de pós-graduação serão realizados 

posteriormente, por e-mail, entre a equipe do DRG Brasil/IAG Saúde, o ganhador da 

bolsa e a secretaria da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. 

c. É permitido que o ganhador da bolsa de pós-graduação transfira a matrícula para 

outra pessoa, contanto que essa pessoa não esteja matriculada em nenhum curso da 

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Basta encaminhar os dados da mesma 

para a equipe do DRG Brasil/IAG Saúde. 

d. O ganhador do tablet poderá recolher o prêmio no stand do IAG Saúde até o término 

do evento. Caso o mesmo não esteja presente no evento, o prêmio será enviado pelo 

correio, sem ônus. 

e. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no site www.drgbrasil.com.br até o dia 20 

de outubro de 2017. 

 

 

IV. OBSERVAÇÕES 

 

a. Este sorteio é não oficial, e de nenhuma maneira se relaciona com os realizadores da 

Convenção Nacional Unimed 2017. 

b. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, o e-mail para contato é 

marketing@drgbrasil.com.br.  
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