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Circuito DOL- 2021.2 

“Gincana das Disciplinas On-line” 

EDITAL Nº 006/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 
 

 

O Diretor Geral da Uninassau Natal/RN, no uso das suas atribuições legais e 

regimentais, torna público o EDITAL DO CIRCUITO DOL “GINCANA DAS 

DISCIPLINAS ON-LINE”, para os alunos que cursam disciplinas on-line e estão 

regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Regulamento dispõe sobre a organização do 6º Circuito DOL “Gincana das 

disciplinas on-line” e foi elaborado pela equipe de tutoria DOL; 

Todos os participantes do evento estarão sujeitos às condições deste Regulamento; 

Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento, pois ele será 

divulgado antecipadamente aos interessados; 

Os participantes ficam cientes que todo o material produzido pelas equipes, como 

imagens e sons, poderá ser utilizado pela instituição, autorizando esse uso no momento 

da inscrição. 

2 - COMISSÃO ORGANIZADORA 

A comissão organizadora do evento será composta pelos Tutores e Analistas 

Acadêmicos do setor de tutoria DOL, que terão o apoio dos seguintes setores: Direção, 

Coordenação Acadêmica, Responsabilidade Social, Marketing, Imprensa, Núcleo de 

Tecnologia da Informação e Equipe de Apoio Acadêmico. 
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3 - COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Deliberar sobre reclamações, anulação de tarefas ou pedidos em geral encaminhados 

pela liderança das equipes por escrito e fundamentado de acordo com este edital; 

Julgar atitudes ilícitas de qualquer membro das equipes; 

Divulgar os resultados das etapas realizadas no circuito via e-mail e, também, nas redes 

sociais da Instituição. 

 

4 - OBJETIVOS 

Proporcionar maior integração entre os alunos que cursam disciplinas on-line com a 

equipe de tutoria DOL; 

Promover o envolvimento dos alunos com os meios tecnológicos e digitais; 

Alavancar ações com espírito participativo, solidário e postura positiva para a formação 

cidadã e domínio digital dos educandos; 

Exercitar o espírito de liderança e motivação dos alunos. 

 

5 - INSCRIÇÕES 

Os interessados deverão se inscrever de forma individual no período de 08/10/2021 a 

14/10/2021, através do Formulário de Inscrição, também presente no Anexo II. 

https://extensao.uninassau.edu.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=38463
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Ao realizar a inscrição, o participante automaticamente autoriza a Instituição ao 

uso de qualquer material, como imagens e vídeos produzidos em decorrência do 

evento. 

A inscrição será confirmada via e-mail, na qual será solicitado aos participantes a 

indicação dos membros da equipe, bem como o nome escolhido para o time. 

Cada equipe deve conter o mínimo de 03 (três) e o máximo de 05 (cinco) 

participantes.   

As equipes vencedoras de cada etapa, serão automaticamente inscritas na 

subsequente. Tais inscrições serão realizadas pela comissão organizadora de 

acordo com os critérios estabelecidos para cada fase. 

6 - FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

As equipes devem ser compostas pelo mínimo de 03 (três) e o máximo de 05 (cinco) 

integrantes, todos obrigatoriamente inscritos em disciplinas on-line da instituição 

Uninassau Natal no semestre vigente; 

Cada equipe deverá escolher um nome que a represente e que deverá ser sinalizado na 

confirmação de inscrição; 

As equipes podem ser compostas por alunos de diferentes cursos e/ou períodos, desde 

que estejam devidamente matriculados em alguma disciplina on-line; 

As equipes contarão com o apoio dos tutores da DOL no acompanhamento e orientação 

das atividades, cabendo a elas executar todas as tarefas propostas nas etapas do circuito; 

Toda a comunicação e informativos sobre o Circuito acontecerão via e-mail para todos 

os participantes inscritos. 
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7 - ETAPAS 

7.1 - INSCRIÇÕES 

No período de 08/10/2021 a 14/10/2021 os interessados em participar do Circuito DOL 

deverão preencher o formulário de inscrição disponível no site da Extensão, através do 

endereço: 

 https://extensao.uninassau.edu.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=38463 

A inscrição será confirmada via e-mail, na qual será solicitado aos participantes a 

indicação dos membros da equipe, bem como o nome escolhido para o time. 

Após a confirmação, os participantes receberão via e-mail as instruções sobre a etapa 

seguinte. 

7.2 - 1ª ETAPA - ENVIO DOS VÍDEOS 

No período de 15/10/2021 a 21/10/2021 um integrante da equipe deverá enviar para o 

e-mail circuitodoluninassaunatal@gmail.com um vídeo com a seguinte temática:  

Empreendedorismo Digital: Novos modelos de negócio em minha futura profissão 

A divulgação do resultado desta etapa ocorrerá no dia 25/10/2021, como consta no 

cronograma apresentado no Anexo I.  

7.2.1 - CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO VÍDEO 

i. O vídeo deverá ter a duração máxima de 20 (vinte) segundos; 

ii. Deve citar a instituição Uninassau Natal; 

iii. É permitido o uso de recursos criativos como músicas, narrações, fantasias e afins; 

bem como editores de vídeos como TikTok, Canva ou similar; 

https://extensao.uninassau.edu.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=38463
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iv. É vedada a utilização de conteúdo pejorativo ou discriminatório de qualquer 

natureza. 

A não observância dos critérios elencados nos itens i, ii e iv do presente tópico 

acarreta a desqualificação da equipe.  

7.2.2 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS 

Os vídeos enviados pelas equipes serão publicados simultaneamente no Instagram da 

Instituição no período de 22/10, às 12 horas, até o mesmo horário do dia 25/10/2021; 

Os 06 (seis) vídeos com o maior número total de engajamento, na forma de curtidas na 

rede social, passarão para a próxima etapa.  

7.3 - 2ª ETAPA – GINCANA 

Nesta etapa os integrantes das equipes classificadas participarão de uma gincana no dia 

29/10/2021 a ser realizada na lanchonete Pastelouco, no endereço: Avenida Abel 

Cabral, 99, às 14:00h; 

A primeira parte da gincana terá o apoio do setor de Responsabilidade Social. Para esta 

etapa a equipe que conseguir doar o maior quantitativo de brinquedos receberá 10 

pontos. 

Para as outras atividades, a temática será em torno da rotina das disciplinas on-line, 

ambiente virtual de aprendizagem e conhecimentos gerais; 

As três equipes com maior pontuação ao final na gincana passarão para a fase final do 

Circuito. 

7.4 - 3ª ETAPA – QUIZ E BOLICHE  
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As três equipes finalistas participarão de uma competição de Boliche. 

As equipes participarão de um Quiz e somente poderá arremessar aquela que acertar a 

resposta. 

A classificação será determinada de acordo com a pontuação obtida ao final do jogo. 

7.5 - PONTUAÇÕES 

As pontuações conquistadas em cada etapa não serão cumulativas, valendo somente 

como critério para classificação para as fases seguintes; 

Na primeira etapa serão classificadas para a subsequente as 06 (seis) equipes em que os 

vídeos enviados apresentarem o maior somatório de engajamento (curtidas) no 

Instagram da Uninassau Natal; 

Na segunda etapa as 03 (três) equipes que obtiverem maior pontuação na Gincana 

passarão para a fase final; 

Na última etapa será definida a ordem das três equipes finalistas, sendo a que obtiver 

maior pontuação no jogo de boliche consagrada a campeã. 

Em caso de igualdade na pontuação final, a quantidade de respostas corretas no quiz 

será utilizada como critério de desempate. 

8 - INFRAÇÕES 

Não serão permitidas trocas de integrantes ou desistência de algum membro da equipe 

após o dia 15/10/2021.  

9 - PENALIDADES 
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Qualquer descumprimento das regras estabelecidas nesse edital acarretará eliminação da 

equipe. 

10 - PREMIAÇÃO 

Os integrantes da equipe vencedora do Circuito DOL 2021.2 receberão uma premiação 

especial, um kit especial da Uninassau e 05 horas complementares. 

Os integrantes da equipe qualificada em segundo lugar receberão um kit especial da 

Uninassau e 05 horas complementares. 

Os participantes na terceira colocação receberão 05 horas complementares. 

 

 

 

O presente regulamento entra em vigor a partir desta data: 

Natal – RN, 07 de outubro de 2021. 

 

André Lemos 

Diretor Geral da Unidade Natal – RN 
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ANEXO I 

 
   

 Cronograma Circuito DOL  

   

Data Ação Local 

07/10 Publicação do Edital On-line 

08/10 a 14/10 
Período de Inscrições e arrecadação de 

alimentos 
On-line 

15/10 a 21/10 Primeira Fase - Recebimento dos vídeos On-line 

22/10 a 25/10 Publicação dos vídeos On-line 

25/10 Divulgação resultado primeira fase On-line 

29/10 Segunda Fase - Gincana Presencial 

29/10 Terceira Fase - Boliche Presencial 

29/10 Divulgação vencedores Presencial 

 

 
 

ANEXO II 

Formulário de Inscrição 

https://extensao.uninassau.edu.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=38463 

 
 


