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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 
 

Regras para participação no sorteio de 1 (uma) bolsa integral para a 
primeira turma do MBA em Plataforma BIM oferecido pelo Inbec 

 
Contam neste regulamento informações acerca do sorteio, promovido pelo 
Crea-MS, de 1 (uma) bolsas integral para a primeira turma do MBA em 
Plataforma BIM, oferecido em Campo Grande, pelo Instituto Brasileiro de 
Educação Continuada (Inbec) 
 
A mensalidade integral tem o valor de R$ 795,00.  O ganhador estará isento 
do pagamento das mensalidades, restando apenas o pagamento da 
matrícula cujo valor é uma parcela de R$ 260,00. O curso terá duração de 
20 meses (400 h) e as aulas terão início no mês de maio de 2017. 
 
Somente poderão participar do sorteio profissionais registrados no Crea-MS 
e residentes em Mato Grosso do Sul que se inscreverem no formulário 
constante neste link e que estiverem em dia com a anuidade referente ao 
exercício 2017.  
 
Ao realizar o sorteio, a equipe responsável, fará consulta no sistema 
cadastral do Crea-MS para confirmar os dados exigidos pelo sorteio. Caso 
haja alguma restrição, outro nome será sorteado. 
 
As inscrições poderão ser feitas no período compreendido entre 26 de abril 
e 02 de maio de 2017. O sorteio será realizado às 16h, do dia 03 de maio de 
2017, em sessão pública, no Departamento de Relações Institucionais do 
Crea-MS, localizado na Rua Sebastião Taveria, 272, Bairro Monte Castelo, 
em Campo Grande. 
  
O sorteio disponibilizará apenas a bola integral  ficando quaisquer outras 
despesas por conta dos ganhadores. Cada participante poderá inscrever-se 
apenas uma vez.  
 
Não caberá ao Crea-MS responsabilidades sobre quaisquer assuntos 
relacionados ao cursos, tais como financeiro, professores, carga horária ou 
disciplinas. Informações sobre o curso estão disponíveis no 
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site  www.inbec.com.br ou pelo telefone 67 3253-7764; 99139-4077; 
98100-5822. 
 
O formulário conterá campos para preenchimento obrigatório de nome, 
profissão, número de registro/visto no Crea-MS, telefone, e-mail e 
endereço. 
 
A divulgação do ganhador se dará por meio do site e redes sociais do Crea-
MS. Será vedado ao ganhador a transferência do prêmio a terceiros.  
 
O ganhador será contatado pelo Inbec via telefone ou e-mail. 

http://www.creams.org.br/
mailto:creams@creams.org.br
http://www.inbec.com.br/

