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ADITIVO N. 01 AO REGULAMENTO DA GINCAUNESC 50 ANOS 
      

 
A Reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, torna público a alteração do 
Regulamento da GincaUnesc, nos seguintes termos: 
 
 
1. DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 O art. 9º, do Capítulo III, das Inscrições das Equipes, passa a vigorar com a seguinte 

prorrogação de prazo: 
                                  

Art. 9º As inscrições das equipes serão realizadas no período de 17 de setembro a 09 
de outubro de 2018, [...]  

 
 

1.2 O Parágrafo Único, do art. 10, do Capítulo III, das Inscrições das Equipes, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 10 [...]  
Parágrafo único.  As homologações ocorrerão mediante a entrega  da  Ficha de 
Inscrição na CENTAC, conforme ordem de chegada, sendo que o último dia de 
homologação será no dia 09 de outubro de 2018 até às 18h.  
 

1.3 O art. 18, do Capítulo V, Das provas, passa a vigorar com a redação que segue, acrescido 
dos parágrafos primeiro e segundo: 

 
Art.18. A ABERTURA DA GINCAUNESC 50 anos ocorrerá no dia 10 de 
OUTUBRO de 2018, às 19h, no GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ ANTÔNIO 
CARRILHO, com presença indispensável de no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
dos componentes de cada equipe, os quais deverão estar devidamente identificados 
com a camiseta da cor selecionada no ato da  ficha de inscrição, lembrando que a 
apresentação da equipe no dia da abertura e o uso da camiseta compõem uma das 
tarefas, sendo que, neste mesmo dia, será lançada a Prova Inaugural da 
GINCAUNESC, cuja temática será a produção do Mascote da equipe, sob a descrição 
dos critérios disponibilizados no link: http://www.unesc.net/portal/gincana-50-
anos/regulamento (descrição das provas).  Trata-se da prova 01 DA: Mascote da 
Equipe. 
 
Parágrafo Primeiro: A equipe que cumprir a participação mínima estabelecida no 
Caput do art. 18, receberá 500 (quinhentos) pontos.   
 
Parágrafo Segundo: Receberá pontuação adicional de 100 (cem) pontos, a equipe que 
estiver presente com todos os membros na abertura, conforme homologação.   
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1.4 O art. 19, do Capítulo V, Das Provas , passa a vigorar com a seguinte data: 
 
Art. 19: No dia 11 de outubro de 2018, será divulgada a primeira lista de provas 
antecipadas no link http://www.unesc.net/portal/gincana-50-anos  (descrição das provas), 
e período de realização das demais provas, que se estenderá até dia 8 de novembro. 

 
 
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
2.1 Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no regulamento datado 

em 17 de setembro de 2018. 
 
 
Criciúma (SC), 02 DE OUTUBRO de 2018. 

 

 

Prof.ª Dra. Luciane Bisognin Ceretta 

Reitora da UNESC 


