
 

REGULAMENTO DO EVENTO CULTURAL DA ESCOLA DE GESTÃO UNIBAGOZZI 
“Era Sal o Que Me Faltava” 

1- DO OBJETO 

O presente regulamento tem por objetivo estabelecer e disciplinar as condições para participação 
e premiação do Evento Cultural da Escola de Gestão do UniBagozzi, denominado “Era Sal 
o que me faltava”. O evento objetiva ainda promover a integração entre todos os alunos da 
escola de gestão e será computado como atividade pedagógica extracurricular/extensiva.  

1.1 Poderão participar do evento todos os alunos devidamente matriculados em qualquer curso 
de graduação da escola de gestão na modalidade presencial ou EAD. 

 

2- DO LOCAL E DATA DO EVENTO 

O evento cultural será realizado no dia 31 de maio de 2022, no Mercado Sal, sito a rua Rua: 
Itacolomi, 1515 – Bairro Portão, Curitiba – PR com início às 19 horas. 

 

3- DA COMISSÃO OGANIZADORA 

Fazem parte da comissão organizadora do evento: Professores: Adriana Ribeiro, Elaine A. 
Schwab, Igor Lucas Reis e Jorgina Cristina S. P. Ribeiro.  

 
 
4- DO TEMA E PROCEDIMENTOS DO E EVENTO 

4.1 O tema do evento será “Inteligência Emocional”; 

4.2 As atividades acontecerão em forma de apresentação e de gincana, onde os cursos da 
Escola de Gestão concorrerão entre si; 

4.3 O evento contará com 1 (uma) atividade de responsabilidade de cada curso; 

4.3.1 Cada equipe, representando seu respectivo curso, deverá promover a preparação de uma 
apresentação com o tema Inteligência Emocional; 

4.3.2 As equipes deverão compor torcidas organizadas que deverão estar caracterizados com a 
identificação do seu curso; 

4.3.3 As atividades obrigatoriamente devem ser realizadas pelos alunos matriculados em cada 
curso, para que possam concorrer ao prêmio de melhor apresentação; 

4.3.4 Na inexistência de talentos entre os alunos de cada curso, os mesmos poderão apresentar 
uma atração convidada, porém, neste caso, sem concorrer ao prêmio de melhor apresentação; 

4.4 As atrações aceitas serão: apresentação musical, dança, encenações, dramatizações, 
teatros, jograis, dinâmicas de grupo, ou outras atividades não relacionadas, porém, com 
dinâmicas análogas às aqui descritas.  

 
5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições devem ser realizadas até dia 26/05/2022 (quinta-feira), por meio do formulário 

google forms. Neste preenchimento, o representante de cada grupo fica responsável em passar 

ao seu professor monitor um breve resumo de sua apresentação a qual será anunciada no placo 

antes da apresentação. 

5.2 Cada curso poderá participar em até 1(uma) atividade, ou seja, será aceita apenas uma 

inscrição por curso. 



 

6 DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – PRÊMIO DE MELHOR APRESENTAÇÃO  

As notas serão computadas a partir da soma das pontuações dos 6 critérios abaixo descritos.  

6.1 – Critérios: 

Critério 1: Apresentação artística levando em consideração o tema do evento: Inteligência 
Emocional (1 a 10 pontos); 

Critério 2: Caracterização de quem está no palco (1 a 10 pontos); 

Critério 3: Criatividade (1 a 10 pontos); 

Critério 4: Envolvimento do público (1 a 10 pontos); 

Critério 5: Caracterização e animação da Torcida Organizada (1 a 10 pontos); 

Critério 6: Tempo de apresentação: não deverá ultrapassar 15 min, sob risco de não 
pontuar neste quesito (1 a 10 pontos). 

6.2 A pontuação será computada através da avaliação dos jurados que deverão ser em número 
de 3 pessoas, sendo: 1 (um) representante da Instituição UniBagozzi/mantenedor, 1 (um) 
representante convidado do Mercado Sal e 1 (um) representante convidado da comunidade; 

6.3. Em caso de empate, dentre os mais selecionados (empatados), a decisão se dará a partir 
da maior pontuação no critério 1 (tema “Inteligência Emocional”). Em caso de permanência de 
empate, a decisão se dará pela maior pontuação do critério 2 (Caracterização no palco) e assim 
sucessivamente. Se ainda houver empate, a decisão se dará por meio de escolha livre por parte 
dos membros da comissão julgadora; 

6.4. O prêmio de melhor apresentação será concedido ao grupo 1º colocado, entregue em 
dinheiro, no valor total de 300 (trezentos) reais para ser investido na confraternização da turma. 

6.5 O prêmio de melhor apresentação ainda prevê 20 horas de atividades complementares 
adicionais aos componentes do grupo vencedor. 

 

7 BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES 

7.1 O aluno da escola de gestão que participar do evento no dia 31/05/2022, seja com 
apresentação no palco ou na torcida organizada, além da presença, ganhará 10 horas de 
atividades complementares mais 1 (um) ponto na média final das disciplinas 100% 
presenciais, o qual será calculado pelo professor nas respectivas Av1, Av2 e Av3.  

7.3 O aluno que não participar da construção da apresentação e nem da torcida, mas que esteja 
prestigiando o evento, não fará jus às horas complementares nem ao ponto na média, terá 
somente a anotação da presença; 

7.4 O controle de presença será feito pelo professor responsável do curso, bem como ressalta-
se a responsabilidade do Professor monitor em observar o cumprimento das atividades 
individuais do participante para atribuir atividades complementares e/ou nota.  

 

8 CONDIÇÕES EXTRAS 

Os casos não previstos neste regulamento serão definidos e/ou deliberados pela comissão 
organizadora na data do evento. 

 

Curitiba, 24 de maio de 2022.  
Elaine A. Schwab 

Coordenadora da Escola de Gestão 


