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REGULAMENTO GAME SE JOGA VOLTA AS AULAS  
 
 

CAPÍTULO I 
Das disposições gerais 

 

Art. 1º O objetivo deste regulamento corresponde a organização do game se joga de volta as 

aulas da Universidade de Taubaté que ocorrerá de 08 a 12 de março de 2021 ás 18:00h pelo youtube. 

 
 

Art. 2º O game tem por finalidade promover a integração dos discentes na comunidade 

universitária, em parceria com os alunos veteranos, o Diretório Central Estudantil (DCE), Diretório 

Acadêmico (DA), Centro Acadêmico (CA) e Atléticas, os Departamentos, alinhado às necessidades do 

alunado no universo acadêmico. 

 

Art. 3º O controle e operacionalização do game está sob a responsabilidade da Pró-reitoria 

Estudantil (PRE), Agência de comunicação da Unitau (Acom) e TV Unitau e o DCE. 

 

CAPÍTULO II 
Organização  

 

 
Art. 4º Será formado um comitê organizador do se joga, que será responsável pelo 

desenvolvimento de todo o regulamento da competição, terá função de julgar, imparcialmente, casos 

extraordinários inerentes a regras contraditórias ou que não tenham sido citadas em todo o regulamento, 

com total autoridade em substituir ou adicionar novas regras no decorrer da competição. Suas decisões 

deverão ser respeitadas sem nenhum tipo de objeções por parte de terceiros ou jogadores.  

 

 Art. 5º O comitê organizador será composto por servidores e professores da Universidade de 

Taubaté ligados a PRE, ACom e TV Unitau e por membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE).   

 

Art. 6º O comitê organizador do game, terá como função de sortear grupos, indicar os juízes de 

cada partida e terá autoridade absoluta para dar avisos, eliminar jogadores e tomar qualquer tipo de decisão 

que seja de assunto da competição. Os juízes fiscalizarão o andamento das partidas que lhe forem 

designadas, durante as quais terão total autoridade para fazer valer o regulamento da competição e 

interpretar situações ou regras controversas da maneira que achar mais apropriada. A interpretação do juiz 

é irrevogável e não permite reclamações em nenhuma ocasião, seja durante ou após o término da partida.  

 

 Art. 7º Todo as etapas do game (da sua elaboração a execução) serão realizadas via 

remotamente, ou seja, por meio das plataformas Stream Yard e Zoom. 
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CAPÍTULO III 

O game 
 

Art. 8º Todos os cursos que integraram o vestibular de verão 2021/1 da Universidade de 

Taubaté serão convidados a participar do game. 
 

Art. 9º O game se dará em cinco dias consecutivos iniciando às 18:00, no primeiro dia do 

game, teremos uma breve apresentação, também será apresentado o game oficialmente. e ocorrerá a 

primeira prova um formulário com temas gerais para ser respondido até às 15h do dia seguinte. A prova terá 

pontuação por ordem de entrega e acertos; 
 

Art. 10. Do primeiro  ao quarto dia de competição acontecerá a fase de pontuação, com provas 

de múltipla escolha , certo errado e outras 	realizadas em cinco chaves com duas equipes.    

   

Art. 11. No quarto dia será anunciado as  quatro equipes  com maior pontuação para disputar a 

final. E no quinto dia será disputada a final. 

 

Art. 12. As partidas serão jogadas de acordo com a estrutura da competição e o horário 

fornecido pelo comitê organizador. Os participantes deverão estar conectados nos horários previstos para 

que se possam começar a competição.  

 

Art. 13. Universidade de Taubaté não será responsável pela conexão de internet dos 

integrantes das equipes durante as provas. Cabe a cada líder pensar planos alternativos para eventuais 

instabilidades de conexão ou substituição dos participantes durante o jogo; 
   

Art. 14. Os jogos serão transmitidos  via you tube, a plataforma usada para as provas será o 

Stream Yard. A integração entre o participante e sua equipe  acontecerá via Zoom, monitorado pela TV 

UNITAU, que exibirá os participantes/equipe; 

 

Art. 15. Caso a Universidade de Taubaté apresente problemas com a transmissão, o jogos 

serão interrompidos e  deverão ser continuados assim que o sinal se re-estabilize, caso não seja possível, 

os jogos serão suspensos e reiniciados no dia seguinte, reunindo etapas do game; 

 

Art 16. O game será composto por provas cronometradas a respeito de atividades e ações 

relacionadas a vivência de um universitário na UNITAU, ou seja, direcionadas com aspectos  normativos,  

operacionais e administrativos.   
 

Art 17. Os participantes que não se apresentarem no horário correto de suas partidas serão 

penalizados em 60 (sessenta) segundos,  o tempo de tolerância de horário é de no máximo 5 (cinco) 

minutos. É solicitado aos participantes que se mantenham informados sobre os horários e que estejam 

sempre à disposição 15 minutos antes do horário previsto das mesmas, o não comparecimento da equipe 

resulta em sua desclassificação. 
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Art 18. Em caso de empate entre equipes, os critérios seguirão a seguinte ordem:  

I – maior pontuação no quadro de classificação; 
II - primeira equipe a finalizar a prova com maior número de respostas corretas; 
III - validação do comitê organizador   

 
 

CAPÍTULO IV 
Participantes e equipe 

 

Art. 19. Cada curso com alunos ingressantes formará uma equipe para participação do game. 

A equipe será formada por 1 (um) docente conselheiro, 1 (um) líder aluno veterano e 6 (seis) integrantes  

sendo 3 (três) ingressantes 2021 (calouros) e 3 veteranos, totalizando 8 (oito) integrantes por curso;	A 

inscrição da equipe deverá ser realizada até dia 02/03/2021, no link https://www.unitau.br/sejoga/ por meio 

de um google forms. 

 

Art. 20. O líder de cada equipe será convidado previamente pela PRE para receber as 

orientações pelo comitê organizador e formar sua equipe de competidores; 

 

Art. 21. Os alunos que desempenharam as provas do game, ou seja, eles serão  o competidor 

representante de sua equipe, que poderá ser substituído dentro de uma mesma partida caso tenha 

problemas de conexão de internet. 
 
 

Art. 22. Para cada fase que a equipe avançar na competição 1 (um) novo ingressante deverá 

ser o competidor da equipe, caso não haja o mesmo poderá continuar; 
 

 

Art. 23. Cabe aos treinadores e ao líder passar informações, orientações e estratégias de jogo 

ao competidor.  

CAPÍTULO V 
Condutas 

 
Art. 24. Não será permitido e o aluno após cometer alguma infração será desclassificado:  

I - ter conduta pessoal que possa prejudicar e/ou difamar  o nome do Curso e/ou da 
Universidade de Taubaté; 

II-  apresentar  conduta  incompatível com  a moral e a  dignidade  universitárias,  bem  como  
com  o Regime Disciplinar da Unitau 

 
 

CAPÍTULO VI 
Premiação 

 

Art. 25.  Todos os integrantes da equipe vencedora serão premiados.  
 

CAPÍTULO VII 
Das disposições gerais 

                                                                                          
Art. 26.  Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão analisados pelo comitê 

organizador. 
 

 


