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RETIFICAÇÃO Nº 1 DO REGULAMENTO - III Conexão Ufersa 

 

Retificação do Capítulo – DAS INSCRIÇÕES, artigo 2º e 7º.  

Onde se lê: 

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

às 17h30min do dia 04 de outubro de 2019. 

 

Leia-se: 

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

às 17h30min do dia 11 de outubro de 2019. 

 

Onde se lê: 

Art.7º 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). 

 

Leia-se: 

Art. 7º Os alimentos deverão ser entregues na data do congresso técnico, que ocorrerá 

no dia 15 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). 

 

Retificação do Capítulo – DATAS, LOCAIS E PERÍODOS, artigos 22º e 23º.  

Onde se lê: 

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. 

 

Leia-se: 

Art.22º Será realizado no dia 15 de outubro às 14horas na sala da Coordenação de 

Esportes, localizada no Ginásio, 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 22 de outubro de 2019, às 15 horas, no Ginásio 

de Esportes da Ufersa. 

 
 


