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REGULAMENTO GERAL DA III CONEXÃO UFERSA 

 

DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO 

 

Art.1º A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(Ufersa), por meio da Divisão de Atenção à Saúde do Servidor, busca promover o bem-estar 

físico e mental dos seus servidores. Com isso, será realizada a III CONEXÃO UFERSA, 

constituída de gincana cujo objetivo é promover a interação entre os participantes, presando pelo 

respeito mútuo e fortalecendo os laços interpessoais.  

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art.2º As inscrições das equipes serão realizadas das 13h30min do dia 17 de setembro às 

17h30min do dia 04 de outubro de 2019.  

2.1 As equipes deverão preencher o formulário eletrônico com os nomes dos participantes que 

constituirão a equipe e anexar o termo de responsabilidade (Anexo II) de cada inscrito.  

Art.3º As equipes serão compostas por servidores da Ufersa, sendo permitida a inscrição de 

estagiários do setor. 

Art.4º Cada equipe deverá inscrever no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) participantes. 

Art.5º Nenhum participante poderá se inscrever em mais de uma equipe. 

Art. 6º Aos servidores que desejarem participar da Gincana e do Torneio de Futsal realizados 

pela UFERSA, recomenda-se que os mesmos sejam submetidos à avaliação criteriosa por médico 

assistente acerca da condição atual de saúde, em especial para os grupos específicos como 

gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas (diabetes, hipertensão, dislipidemias, dentre 

outros), tabagistas, obesos ou servidores com histórico familiar de doenças cardiovasculares. 

Orienta-se ainda que todos os participantes dos eventos se alimentem adequadamente até uma 

hora de antecedência às atividades físicas propostas, bem como sugere-se o uso de roupas 

confortáveis e adequadas à prática desportiva. 
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Art. 7º Este ano haverá a confirmação de inscrição na gincana, sendo necessária a doação de 1 kg 

de alimento não perecível (feijão, arroz, açúcar e macarrão) por cada integrante da equipe. Os 

alimentos deverão ser entregues na data do congresso técnico, que ocorrerá no dia 14 de outubro, 

às 14h, no Ginásio de Esportes da Ufersa/Campus Mossoró, ou com antecedência de até 3 (três) 

dias úteis da data do evento na sala da DASS (Prédio Rosadão). A não entrega dos alimentos 

implicará na perda da inscrição no evento. Os alimentos arrecadados serão entregues aos 

servidores organizadores da Campanha da Ufersa: Natal sem Fome.  

 

 

SISTEMA DE DISPUTAS 

 

Art.8º A III Conexão UFERSA será disputada por no máximo 6 (seis) equipes (setores). 

Art.9º Todas as equipes realizarão simultaneamente as mesmas provas.  

Art.10º As equipes não poderão abdicar da condição de disputante após o início das provas. 

Art.11º As provas exigirão dos participantes: agilidade, criatividade, trabalho em equipe, 

improviso, atenção e memorização. 

Art.12º A equipe ganhadora de cada prova somará pontos de acordo com o valor atribuído pela 

banca de jurados. 

Art.13º A equipe que somar o maior número de pontos será a campeã do III Conexão UFERSA 

dos servidores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 2019. 

Art.14º Em caso de empates, o desempate será feito pela banca de jurados, avaliando-se o nível 

de cada prova. 

Art.15º As provas terão tempo indeterminado, mas serão provas rápidas. 

Art.16º Cada equipe será composta por no máximo 8 (oito) participantes. 

Art.17º O número mínimo de participantes para o início ou continuação das provas será de 5 

(cinco) participantes.  

Art.18º As provas serão divulgadas e explicadas no local. 
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DO UNIFORME E EQUIPAMENTOS 

 

Art.19º As equipes deverão estar em trajes adequados, tais como: 

 Camiseta em cor padronizada para identificação da equipe; 

 Roupas leves, de práticas esportivas; 

 Tênis. 

Art.20º O uso de protetor solar, bonés, toalhas de rosto e água será permitido durante as provas. 

Art.21º É proibido aos participantes, durante a realização das provas, utilizar: brincos, piercing, 

anéis, correntes, e qualquer outro objeto de mesma natureza. 

 

DATAS, LOCAIS E PERÍODOS 

 

Art.22º Será realizado no dia 14 de outubro, às 14horas, o congresso técnico no qual serão 

apresentadas as provas da Gincana. Faz-se necessária a participação de ao menos 1 (um) 

participante de cada equipe. 

Art.23º As provas acontecerão no dia 24 de outubro de 2019, às 15 horas, no Ginásio de Esportes 

da Ufersa. 

Art.24º As equipes devem se fazer presentes com 15 (quinze) minutos de antecedência ao início 

da competição. 

Art.25º A equipe que não estiver no local e no horário determinado perderá os pontos da prova. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.26º A premiação será medalhas para as equipes em primeiro, segundo e terceiro lugar. 
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Anexo I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

III CONEXÃO UFERSA 2019 

 

UNIDADE/SETOR:             

NOME DA EQUIPE:            

COR DA CAMISETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE:       

 

REPRESENTANTE:        RAMAL:     

CELULAR:     EMAIL:         

 

1.           MAT/SIAPE:     

2.          MAT/SIAPE:     

3.          MAT/SIAPE:     

4.          MAT/SIAPE:     

5.          MAT/SIAPE:     

6.          MAT/SIAPE:     

7.          MAT/SIAPE:     

8.          MAT/SIAPE:     

 

 

           

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

INSCRIÇÃO:   
DATA:    
HORÁRIO:  
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Anexo II 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DA III GINCANA E/OU 

TORNEIO DE FUTSAL DA UFERSA 

 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no CPF sob 

o nº__________________________, por ocasião da minha inscrição na Gincana e/ou Torneio de 

Futsal da UFERSA, eventos comemorativos realizados em alusão ao dia do Servidor, DECLARO 

que estou participando das atividades por livre e espontânea vontade, que estou apto a participar e 

sou inteiramente responsável pela minha integridade física no que diz respeito à minha aptidão 

física para a prática de esportes, isentando os organizadores e a instituição de toda e qualquer 

responsabilidade por acidentes que venham ocorrer por doenças crônicas dentro das atividades do 

evento. 

DECLARO compreender que as modalidades esportivas em disputa neste evento são esportes 

que impõem contato físico e dessa forma há risco de acidentes. 

Dessa forma estou ciente das regras da competição e da necessidade de buscar avaliação médica 

criteriosa por médico assistente sobre minha atual condição física, conforme é indicado no Edital 

de inscrição do evento, alertando a extrema atenção aos participantes que se enquadrem no grupo 

específico: gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas como a diabetes, hipertensão, 

dislipidemias, tabagistas, obesos ou pessoas que tenham histórico de doenças cardiovasculares na 

família. 

 

____ / ____ / ____ 

 

_____________________________ 


