
REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA – UNIARA  

 

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO CULTURAL PARA DISPUTA DE BOLSAS 

DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA – UNIARA, 

NO ÂMBITO DO EVENTO GAMIFICATION – VIII FEIRA DO ALUNO EMPREENDEDOR, DE  07 À 10 

DE NOVEMBRO DE  2017. 

O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as 

condições para a disputa e premiação de bolsas de estudo pessoais e intransferíveis e outros prêmios, 

conforme especificações: 

Cláusula 1 

Este é um CONCURSO CULTURAL de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de 

sorteio ou pagamento, com o intuito de interagir com os vestibulandos dos cursos pertencentes ao 

Departamento de Ciências da Administração e Tecnologia – CAT da UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA - UNIARA. 

Cláusula 2 

Serão oferecidas: 

- 1 (um) bolsa integral para o 1° semestre do curso de graduação pela UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA – UNIARA ao 1º colocado; válida para as turmas abertas com início das aulas no 1º 

semestre de 2018, dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Eng. Agronômica, 

Engenharia civil, Eng. de Computação, Eng. de Produção, Eng. Elétrica, Eng. Mecatrônica, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão do Esporte, Jogos Digitais, Sistemas de Informação. 

- 4 (quatro) videogames (especificar) para o 2º; 3º; 4º e 5º colocados. 

Parágrafo 1 

Os ganhadores deverão estar devidamente inscritos no vestibular da UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA – UNIARA e realizar a prova no dia 21 de Outubro de 2017, ou os processos seletivos 

a ocorrer até o final do mês de novembro de 2017. 

Parágrafo 2 

A bolsa e os outros prêmios serão exclusivamente para os cursos pertencentes ao Departamento de 

Ciências da Administração e Tecnologia – CAT, mencionados na cláusula 2, e será válida para o 

curso ao qual o candidato informou no ato de sua inscrição do vestibular, não sendo possível a 

substituição para qualquer outro curso, salvo hipótese de não haver turma aberta para o curso escolhido.  

 

 



CLAUSULA 3 

Para participar o (a) interessado (a) deverá inscrever-se no vestibular da UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA UNIARA, para o processo seletivo 2018, acessar o site da UNIARA que disponibilizará 

um link do evento, o candidato deverá acessar o referido link para realizar o login e indicar um amigo 

para participar do mesmo e em seguida realizar um QUIZZ de perguntas e respostas, com temas 

relacionados aos cursos que abrangem o Departamento de Ciências da Administração e Tecnologia – 

CAT, já mencionados na cláusula 2. 

Parágrafo 1  

Os candidatos, como requisito para validação de sua participação deverão curtir a página da rede social 

eletrônica FACEBOOK da instituição UNIARA (https://www.facebook.com/Uniara/); curtir e compartilhar 

o evento GAMIFICATION – VIII FEIRA DO ALUNO EMPREENDEDOR em modo público com a hashtag 

#CONCURSO CULTURALCatUniara17, confirmar presença no mesmo evento e realizar check-in pelo 

facebook no dia do CONCURSO CULTURAL presencial. 

Parágrafo 2 

O QUIZZ de perguntas e respostas será a primeira etapa a ser concluída pelo candidato inscrito nos 

vestibulares de 21 de outubro, que deverá responder todas as 10 questões de múltipla escolha até às 

19h00 horas do dia 10 de Novembro de 2017, para participar da segunda fase do CONCURSO 

CULTURAL que deverá ser realizada presencialmente na Unidade IV da Uniara. 

 

Parágrafo 3 

O interessado em participar do CONCURSO CULTURAL, que não se inscreveu para o vestibular de 

21/10/2017, deverá fazer essa inscrição para o próximo processo seletivo, a ocorrer em 18 de Novembro 

de 2017, participar da fase presencial na VIII Feira do Aluno Empreendedor, de 07 a 10/11/2017 e, 

depois, até 17/11/2017, responder ao QUIZZ de perguntas e respostas, curtir a página da rede social 

eletrônica FACEBOOK da instituição UNIARA (https://www.facebook.com/Uniara/); curtir e compartilhar 

o evento GAMIFICATION – VIII FEIRA DO ALUNO EMPREENDEDOR em modo público com a hashtag 

#CONCURSO CULTURALCatUniara17. 

 

Cláusula 4 

Para a fase presencial, os candidatos participantes do CONCURSO CULTURAL deverão comparecer 

na Universidade de Araraquara – UNIARA (Unidade IV) situada á Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira, 

170 - Vila Suconasa, Araraquara - SP, 14807-120, na data de 07 a 10 de Novembro de 2017 ás 

19h00min, munidos de documento de identidade atual com foto. 

 

Cláusula 5 

https://www.facebook.com/Uniara/
https://www.facebook.com/Uniara/


Na VIII FEIRA DO ALUINO EMPREENDEDOR o inscrito no CONCURSO CULTURAL participará junto 

com os demais candidatos, de um CONCURSO CULTURAL físico, A TRILHA DO EMPREENDEDOR, 

em um tabuleiro gigante com dicas e desafios pertinentes ao tema “Empreendedorismo” e também aos 

cursos que abrangem o Departamento de Ciências da Administração e Tecnologia – CAT. 

Parágrafo único 

As regras, pontuação, e demais informações serão apresentadas aos participantes antes do início do 

CONCURSO CULTURAL. 

Cláusula 6 

Ainda na VIII FEIRA DO ALUINO EMPREENDEDOR, os candidatos participarão de um segundo 

CONCURSO CULTURAL, O PAINEL DE PROFISSÕES, com perguntas sobre características das 

profissões já mencionadas anteriormente.  

 

Parágrafo 1 

As regras, pontuação, e demais informações serão apresentadas aos participantes antes do inicio do 

CONCURSO CULTURAL. 

 

Parágrafo 2 

Pontos adquiridos nessa etapa serão somados aos pontos adquiridos pelo candidato na primeira etapa 

(QUIZZ). 

 

Cláusula 7 

Ganha o candidato que na somatória final acumular mais pontos. 

Parágrafo Único 

Em caso de empate ganha o candidato que tiver realizado a inscrição no vestibular primeiro, se mesmo 

assim persistir o empate ganha o candidato mais velho. Caso persista o empate, a comissão 

organizadora julgará o melhor critério em reunião extraordinária no momento do evento. 

 

Cláusula 8 

A divulgação dos ganhadores será feita publicamente, após o termino da terceira etapa do CONCURSO 

CULTURAL e contagem dos pontos, e posteriormente, no website da Universidade e na página da rede 

social eletrônica FACEBOOK da Universidade (https://www.facebook.com/Uniara) 

 

https://www.facebook.com/Uniara


Cláusula 9  

Os Ganhadores terão o prazo de 45 dias após a divulgação do resultado para a devida formalização da 

concessão da bolsa ou retirada do videogame, sob pena de extinção do prêmio. 

 

Clausula 10 

Serão desclassificados os candidatos que:  

a) não estiverem presentes para o CONCURSO CULTURAL presencial a ser realizado no período de 07 

a 10 de Novembro de 2017, ou que tenham chegado após 1 hora do seu inicio, ainda que tenham 

realizado o Quizz e estejam devidamente inscritos;  

b) fornecerem informações incorretas no cadastro e efetivação da inscrição;  

c) recusar-se a cumprir os procedimentos necessários à promoção e divulgação do evento, conforme 

descrição na cláusula 3 e parágrafos.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 11 

O prêmio tem natureza individual e intransferível, sendo impossível sua conversão em dinheiro, bens 

outros ou direitos, ou sua cessão a  terceiros. 

 

Cláusula 12  

Os (as) vencedores (as) do CONCURSO CULTURAL autorizam o uso de seu nome nos materiais de 

divulgação da promoção e do resultado, sem ônus de espécie alguma para os seus organizadores. 

 

Cláusula 13  

Ao participarem do QUIZZ, os candidatos concordam tacitamente com todas as normas contidas no 

presente regulamento. 

 

Cláusula 14 

Todos os casos omissos, não regulamentados por este instrumento, serão avaliados e decididos pela 

diretoria da UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA - UNIARA, que receberá as eventuais considerações 

diretamente na secretaria da universidade. 



 

UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA – UNIARA 

www.uniara.com.br  

http://www.uniara.com.br/

