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REGULAMENTO GERAL 
 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 Este Regulamento dispõe sobre a organização da I GINCANA VIRTUAL DA UNIVERSIDADE 

TIRADENTES, e foi elaborado pela Coordenação e Professores do Projeto Mentoria UNIT/SE (comissão 

organizadora). Este regulamento será disponibilizado no site oficial da instituição (www.unit.br/mentoria) 

para que todos tenham acesso às regras da gincana.  

 

1.2 Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento estarão sujeitas às condições deste 

Regulamento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento, já que será dada a necessária 

e suficiente publicidade do regulamento. 

 

 

2 DA DURAÇÃO DA GINCANA 

 

2.1 A Gincana será realizada no período de 11/05 a 02/06. 

 

 

3 DOS PARTICIPANTES 

 

3.1 A Gincana envolverá todos os alunos matriculados nos diversos cursos de graduação (presencial ou EAD) 

da UNIT/SE. 

 

3.2 A participação na Gincana é facultativa. 

 

 

4 DOS OBJETIVOS DA GINCANA 

 

4.1 Estimular o entretenimento aos acadêmicos na situação de pandemia do COVID-19 e necessidade de 

distanciamento social. 

 

4.2 Promover a integração (virtual) e confraternização entre alunos que fazem parte da UNIT/SE. 

 

4.3 Desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora da formação do cidadão. 

 

4.4 Fomentar a criatividade, capacidade organizacional, responsabilidade, cooperação e proatividade.  

 

 

 

 

 

 

http://www.unit.br/mentoria


 

5 DAS TAREFAS 

 

5.1 As tarefas serão divulgadas pela comissão organizadora através do Instagram oficial da UNIT/SE.  

 

5.2 Em caso de tarefas em grupo, estas não poderão ser executadas com encontros presenciais dos 

participantes, ou seja, deverão ser realizadas através de reuniões virtuais para que todos permaneçam em 

isolamento domiciliar, conforme recomendação das autoridades de saúde. 

 

5.3 O aluno que desejar participar de alguma prova, deverá acessar a turma k74mlgz, na plataforma Google 

for Education, dentro do prazo estabelecido para cada tarefa no regulamento. Caso não consiga acessar a 

turma do google, favor enviar e-mail para gincanavirtualunit@gmail.com. 

 

6 DA AVALIAÇÃO 

 

6.1 Serão avaliados, pela comissão organizadora, somente os 30 primeiros trabalhos encaminhados para  a 

sala criada no classroom. Os demais, serão automaticamente descartados. 

 

6.2 Após avaliação dos 30 trabalhos serão escolhidos os 04 melhores pela comissão organizadora. Estes, serão 

divulgados no Instagram oficial da UNIT/SE (@unit_br) para que a comunidade em geral eleja o(s) 

vencedor(es) de cada categoria. 

 

7 DA PREMIAÇÃO 

 

7.1 Os prêmios correspondem a serviços realizados por diversos cursos da UNIT/SE: 

 

✔ Consulta com nutricionista (com elaboração de plano alimentar); 

✔ Massagem relaxante; 

✔ Ventosaterapia; 

✔ Drenagem linfática; 

✔ Limpeza de pele; 

✔  Hidratação capilar; 

✔  Auriculoterapia;  

✔  Curso básico de fotografia; 

✔  Curso básico de desenho; 

✔  Curso de lanches práticos; 

✔ Curso de panificação; 

 

7.2  A premiação será divulgada aos vencedores de cada prova; 

 

7.3 Não terá direito à premiação o aluno que não se enquadrar nos pré-requisitos de participante. 

 

 

8 DA UTILIZAÇÃO DO PRÊMIO 

 

8.1 A premiação só poderá ser utilizada/retirada quando as aulas presenciais forem normalizadas e necessitará 

de agendamento prévio (de acordo com cada serviço ofertado). 

 

8.2 A comissão organizadora não se responsabiliza pelo deslocamento do vencedor para utilização/retirada da 

premiação. 
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9 CRONOGRAMA DE PROVAS 

 

 

PROVAS DIVULGAÇÃO ENVIO DA TAREFA VOTAÇÃO 

Prova 1  11/05/2020 Até 12h do dia 13.05 14 e 15.05 

Prova 2  13/05/2020 Até 12h do dia 15.05 16 e 17.05 

Prova 3 15/05/2020 Até 12h do dia 18.05 19 e 20.05 

Prova 4  18/05/2020 Até 12h do dia 20.05 21 e 22.05 

Prova 5  20/05/2020 Até 12h do dia 22.05 23 e 24.05 

Prova 6  22/05/2020 Até 12h do dia 25.05 26 e 27.05 

Prova 7  25/05/2020 Até 12h do dia 27.05 28 e 29.05 

Prova 8  28/05/2020 Até 12h do dia 30.05 01 e 02.06 

 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1 Serão automaticamente excluídos da seleção os discentes que não atenderem às exigências constantes neste 

regulamento. 

 

10.2 A Universidade Tiradentes não se responsabiliza por despesas financeiras, danos ou prejuízos de qualquer 

natureza que o discente possa vir a sofrer decorrente de sua participação na I GINCANA VIRTUAL. 

 

10.3 Aos participantes que tentarem lograr por meio de fraude, em qualquer situação, serão automaticamente 

excluídos do programa.  

 

10.4 A adesão ao programa da I GINCANA VIRTUAL implicará, por parte do aluno, na cessão gratuita dos 

direitos sobre sua imagem, nome e voz para fins de divulgação em materiais impressos, publicitários ou 

informativos de promoção comercial, com a preservação da dignidade da sua imagem, nada tendo a reclamar a 

título de direitos conexos ou a qualquer outro e sem que isso resulte em ônus de qualquer espécie à Universidade 

Tiradentes. 

 

10.5 Os trabalhos apresentados pelos participantes terão sua propriedade intelectual cedida para a Universidade 

Tiradentes, em caráter definitivo, plena e totalmente, para qualquer tipo de utilização, publicação, exposição ou 

reprodução dos direitos autorais, não cabendo quaisquer ônus aos autores. 

 

10.6 A UNIT poderá cancelar o programa de que trata este Regulamento, em razão de caso fortuito ou de força 

maior, ou, ainda, por insuficiência de inscrições, a seu critério, sem que isso importe em qualquer direito 

indenizatório para os candidatos inscritos. 

 

10.7 Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora, não cabendo recursos ou qualquer forma de revisão.  

 

10.8 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste regulamento podem ser obtidos através do 

e-mail gincanavirtualunit@gmail.com 

 

10.9 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, observadas as demais formalidades. 

 

 

 

Aracaju/SE, 30 de abril de 2020. 
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