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SINTESU – Sindicato de Docentes e Agentes Universitários da Unicentro

1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU

REGULAMENTO GERAL

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Este Regulamento dispõe sobre a organização da 1ª GINCANA VIRTUAL DO
SINTESU, Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários do Ensino Superior Estadual
de Guarapuava e Irati, localizado nas cidades de Guarapuava e Irati, no Paraná, e foi
elaborado com objetivo de promover ações de interação e engajamento virtual dos
sindicalizados, além de estimular ações de marketing espontâneo para o Sindicato.

1.2 Todos os participantes da gincana estarão sujeitos às condições deste
Regulamento.

1.3 O Regulamento da 1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU será disponibilizado
no site www.sintesu.org.br, além de ser publicizado através das Redes Sociais do
Sindicato, especificamente, na página do Facebook (facebook.com/SINTESU), no
Instagram (instagram.com/SINTESUunicentro), no canal do SINTESU no Telegram
(acesse: https://t.me/Sintesu), e grupo de discussões no Whatsapp do SINTESU (acesse:
https://chat.whatsapp.com/CYCA5GlZVRqEsSSLn4s1vy ).

1.4 Compõem a Comissão Organizadora da 1ª GINCANA VIRTUAL o presidente
do SINTESU, o tesoureiro do SINTESU e os servidores com contrato ativo junto ao
SINTESU, contabilizando 5 pessoas.

2. DA DURAÇÃO DA GINCANA

2.1 A gincana será realizada no período de 18/10/2021 a 08/12/2021.

3. DOS PARTICIPANTES

3.1 Podem participar da 1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU todos os
sindicalizados do SINTESU com as mensalidades em dia.

Juntos somos mais fortes!
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4. DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Participação Individual.

4.2 Não é necessária a inscrição, pois o ato de participar/interagir aos itens que
somam pontos, automaticamente, gerará pontuação ao sindicalizado.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 Conforme Item 4.2, não é necessária a inscrição para participação.

5.2 O sindicalizado pode, a qualquer momento, via e-mail
(sintesu.sindicato@gmail.com) solicitar a retirada de sua participação na 1ª GINCANA
VIRTUAL DO SINTESU.

6. DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA GINCANA

6.1 A participação se dará por meio da participação em assembleias, reuniões,
atos e mobilizações, presenciais e/ou virtuais, bem como de interação nas Redes Sociais
do SINTESU, conforme pontuação prevista neste Regulamento.

6.2 A organização da 1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU pode, a qualquer
momento, lançar provas específicas, com prazo e pontuação diferenciadas.

6.3 A classificação atualizada será divulgada, semanalmente, pelo SINTESU, em
seu site (www.sintesu.org.br).

6.3.1 A Comissão Organizadora pode atualizar mais de uma vez, durante a semana,
a classificação.

7. DAS RESPONSABILIDADES

7.1 É responsabilidade do SINTESU realizar a computação diária dos pontos dos
participantes e manter atualizada a pontuação da tabela de classificação.

7.2 É responsabilidade do participante acompanhar as Redes Sociais e
comunicados do SINTESU, para manter-se atualizado e poder executar, dentro do prazo,
as tarefas referentes à 1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU.

Juntos somos mais fortes!
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7.3 É responsabilidade do participante o acesso à internet para participar da
gincana.

7.4 É responsabilidade do participante a organização e planejamento para
resolução de eventuais problemas de acesso à internet, que possam acarretar prejuízo
durante a realização das provas.

7.5 Caso exista necessidade de eventos presenciais, todas as medidas de
segurança para evitar a contaminação pelo Coronavírus, orientadas pelos órgãos oficiais
de Saúde, devem ser seguidas, sendo de total responsabilidade do participante atentar
para as medidas individuais de segurança preventiva e ao organizador promover as
medidas preventivas coletivas.

7.6 É responsabilidade do participante cumprir o prazo das provas referentes ao
Instagram e Facebook, de até 24 horas após a postagem pelo SINTESU, para obtenção
de pontuação máxima, conforme previsto no Capítulo 8 deste Regulamento.

7.7 É responsabilidade da Comissão Organizadora do SINTESU avaliar as notas,
solicitações de revisões e demais casos omissos a este Regulamento, não cabendo
qualquer forma de recurso externo para as decisões da Secretaria.

8. DA AVALIAÇÃO

8.1 A avaliação será realizada pela Comissão Organizadora do SINTESU,
seguindo os critérios estabelecidos para a avaliação.

8.2 Cada tarefa, realizada dentro do prazo, somará pontos para o participante.

8.3 Serão considerados para pontuação:

a) Cumprimento das provas;
b) Atendimento ao prazo.

Juntos somos mais fortes!
Rua Padre Salvatore Renna – Padre Salvador, 808 – Bairro Santa Cruz

Guarapuava-PR • CEP 85015-430
(42) 3622-8418 •sintesu@hotmail.com • www.sintesu.org.br

3



SINTESU
Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários

do Ensino Superior Estadual de Guarapuava e Irati
CNPJ 81.644.783/0001-48

8.4 A pontuação-base será a seguinte:

PROVA
PONTOS

Prova cumprida em
até 24h

PONTOS
Prova cumprida após

24 horas

a. CURTIDA EM POSTAGEM EM REDE SOCIAL
DO SINTESU
- Instagram (@sintesuunicentro)
- Facebook (Página Sintesu Unicentro)

3 pontos 1 ponto

b. COMPARTILHAMENTO DE POSTAGEM EM
REDE SOCIAL DO SINTESU
- Instagram (compartilhar da página
https://www.instagram.com/sintesuunicentro/,
marcando @sintesuunicentro)
- Facebook (compartilhar da página
https://www.facebook.com/sintesu)

5 pontos 2 pontos

PROVA PONTOS

c. SEGUIR @SINTESUUNICENTRO NO
INSTAGRAM
(https://www.instagram.com/sintesuunicentro)

2 pontos

d. SEGUIR A PÁGINA SINTESU UNICENTRO NO
FACEBOOK (https://www.facebook.com/sintesu) 2 pontos

e. FAZER PARTE DO GRUPO DO SINTESU NO
TELEGRAM (https://t.me/Sintesu) 4 pontos

f. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO SINTESU 8 pontos

g. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO SINTESU 10 pontos

h. PARTICIPAÇÃO EM ATOS E/OU
MOBILIZAÇÕES, COM ORGANIZAÇÃO OU
APOIO DO SINTESU, NA CIDADE DE LOTAÇÃO
DO SERVIDOR(A) NA UNICENTRO

12 pontos

i. PARTICIPAÇÃO EM ATOS E/OU
MOBILIZAÇÕES, COM ORGANIZAÇÃO OU
APOIO DO SINTESU, EM CIDADE DIFERENTE
DA LOTAÇÃO DO SERVIDOR(A) NA
UNICENTRO

15 pontos

8.5 Conforme previsto no item 6.2, a organização da 1ª GINCANA VIRTUAL DO
SINTESU pode, a qualquer momento, lançar provas específicas, com prazo e pontuação
diferenciadas.
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8.6 Os participantes podem encaminhar solicitação de revisão de pontuação, num
prazo de até 24 horas após a divulgação da pontuação, para o e-mail
sintesu.sindicato@gmail.com, informando a prova, o dia, o horário e o provável motivo
pelo qual a nota deve ser alterada.

8.7 Os vencedores serão anunciados em data posterior ao término da 1ª GINCANA
VIRTUAL DO SINTESU, prevista no item 2.1 deste Regulamento.

8.8 Ao final da 1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU, em caso de empate na
pontuação, o critério de desempate será o seguinte:

a) Maior tempo de sindicalização;
b) Maior pontuação no item “i” do Art. 8.4 deste regulamento;
c) Maior pontuação no item “h” do Art. 8.4 deste regulamento;
d) Sorteio.

9. DA PREMIAÇÃO

9.1 Os 5 (cinco) primeiros colocados, serão premiados com uma diária para cada,
a ser usufruída de 17 a 19 de dezembro de 2021, no Hotel Fazenda Dorizzon, localizado
na Rodovia BR 153 (KM 395), em Mallet-PR.

9.1.1 Cada participante premiado terá direito a um acompanhante, com o custo pago
pelo SINTESU.

9.1.2 Caso o premiado queira levar mais pessoas, além de si e do acompanhante, os
custos deverão ser arcados por conta própria do premiado, não cabendo, em hipótese
alguma, o pagamento dessas diárias excedentes pelo SINTESU.

9.2 O SINTESU disponibilizará transporte aos participantes premiados e seus
acompanhantes.

9.2.1 Caso deseje ir de veículo próprio ou de outra forma que não aquela
disponibilizada pelo SINTESU, o participante premiado deverá arcar com os custos de
transporte.

10. DAS PENALIDADES

10.1 Identificada qualquer irregularidade ou comportamento que julguem
inadequado para o bom andamento e lisura da 1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU, a
Comissão Organizadora do evento pode, a qualquer momento, punir o participante com a

Juntos somos mais fortes!
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perda de pontos, desde que comprovado a irregularidade e conforme a gravidade do ato,
não cabendo recurso da decisão da Comissão.

10.2 Caso alguma pessoa queira denunciar alguma irregularidade ou algum
comportamento que julguem inadequado para o bom andamento e lisura da 1ª GINCANA
VIRTUAL DO SINTESU, deve enviar, no e-mail sintesu.sindicato@gmail.com, informando
o momento e o motivo, além de disponibilizar demais informações que possam colaborar
com a identificação ato irregular.

10.3 Serão exigidas honestidade, solidariedade e lealdade dos participantes
somando ao “espírito competitivo saudável”. Ressaltamos que o respeito e a gentileza são
preceitos essenciais para o bom andamento da Gincana. Palavras ofensivas, brigas ou
discussões que perturbem a ordem e a segurança dos participantes ou de alunos e seus
familiares, resultarão na suspensão e/ou eliminação.

10.4 Casos de desrespeito aos participantes, à Comissão Organizadora e à
Instituição SINTESU serão julgados por esta comissão, não cabendo recurso da decisão.

10.5 Não serão permitidas qualquer tipo de atitudes ou declarações racistas,
sexistas, homofóbicas ou outras que possam causar desconforto ou que venham a
manchar a imagem de alguém ou da Instituição promotora da 1ª GINCANA VIRTUAL DO
SINTESU.

10.6 A comissão organizadora analisará qualquer tipo de irregularidade referente às
atividades exigidas que aconteçam durante o período da Gincana.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Os membros da Comissão Organizadora não poderão participar da Gincana,
nem deverão auxiliá-las no cumprimento de quaisquer tarefas.

11.3 O Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários do Ensino Superior
Estadual de Guarapuava e Irati, SINTESU, não se responsabiliza por despesas
financeiras, danos ou prejuízos de qualquer natureza que o participante possa vir a sofrer
decorrente de sua participação na 1ª GINCANA VIRTUAL DO SINTESU.

11.4 A participação, também o usufruto de prêmio da 1ª GINCANA VIRTUAL DO
SINTESU implicará, por parte do participante, na cessão gratuita dos direitos sobre sua
imagem, nome e voz para divulgação institucional em sites, redes sociais e materiais
impressos, 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
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espécie ao Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários do Ensino Superior Estadual
de Guarapuava e Irati, SINTESU.

11.5 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste regulamento
podem ser obtidos através do e-mail sintesu.sindicato@gmail.com.

11.6 Os casos omissos e/ou duvidosos em relação a quaisquer aspectos da
Gincana serão resolvidos pela Comissão Organizadora, sendo ela soberana em sua
decisão.

Guarapuava e Irati, 14 de outubro de 2021.

Gestão 2019-2024
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