
 
 
 
 

REGULAMENTO ROCK IN RINHA 
 
1. EVENTO 
 
Art 1°. A Rinha é uma gincana temática e segmentada para alunos, professores e 
profissionais de Publicidade e Propaganda do Estado de Santa Catarina.  
Art 2°. Consiste em um torneio de atividades práticas, criatividade e conhecimentos 
gerais/específicos relacionados ao mercado publicitário e ao tema da edição.  
Art 3°. Exige agilidade, espírito esportivo, integração e raciocínio lógico/rápido. 
Art 4°. Caracteriza-se, conforme o Art. 1°, como uma gincana temática. Sendo assim, 
esta edição aborda o tema Música e, consequentemente, denomina-se Rock in Rinha. 
 
2. OBJETIVOS 
 
Art 1°. Aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Técnicas em Relações 
Públicas do Curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda da Universidade Regional de Blumenau – FURB.  
Art 2°. Promover a integração entre alunos, professores e profissionais participantes, 
assim como o público externo e os veículos de comunicação locais. 
 
3. ORGANIZAÇÃO 
 
Art 1°. Evento organizado por acadêmicos do 8° semestre do Curso de Comunicação 
Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade Regional de 
Blumenau – FURB, na disciplina de Técnicas de Relações Públicas, sob as orientações 
da Professora Magda Solange Fiorese. 
Art 2°. A Comissão Organizadora divide-se em oito equipes, sendo estas:  
 - Coordenação geral; 
 - Cenário; 
 - Criação; 
 - Divulgação; 
 - Foto/Vídeo; 
 - Internet; 
 - Patrocínio; 
 - Planejamento (Inscrições - Provas - Regulamento). 
 
4. DATA E LOCAL 
 
Art 1°. O evento acontecerá no dia 23 de maio de 2009 (sábado), com início às 09h e 
término previsto para as 17h. A festa de encerramento/premiação ocorrerá nesta mesma 
data, com horário e local a ser confirmados pela Organização. 
Art 2°. O evento ocorrerá no Ginásio Escola da FURB, conforme endereço abaixo: 
 Rua Antônio da Veiga, 140 – Bairro Victor Konder. 
 CEP: 89012-900 – Blumenau – SC.  
 
5. INSCRIÇÕES 



 
 
 
 
Art. 1°. Podem inscrever-se no evento alunos regularmente matriculados em cursos de 
Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda das instituições de 
ensino superior (públicas e/ou privadas) do Estado de Santa Catarina. 
Art. 2°. As equipes devem ter, obrigatoriamente, 01 professor e 01 profissional, ambos 
atuantes na área de Comunicação Social e com formação superior em qualquer curso. 
Art. 3°. O professor, mesmo que atuante no mercado de Comunicação Social, não pode 
ser inscrito como profissional representante da equipe. 
Art. 4°. As equipes devem ser formadas por no mínimo 10 e no máximo 15 integrantes, 
já incluídos nestas o professor e o profissional, conforme descrito no Art. 2°. 
OBS 1: É permitida a participação de alunos de diferentes instituições em uma mesma 
equipe, desde que estes estejam regularmente matriculados em instituições catarinenses. 
OBS 2: Todos os inscritos devem estar presentes no dia do evento. Caso alguém não 
possa comparecer, este deve ser substituído por um outro integrante de mesmo nível 
(aluno, professor ou profissional) com aviso prévio de, no mínimo, dois dias. O não 
comparecimento de qualquer membro implicará em perda de pontos e/ou similares. 
Art. 5°. Cada equipe deve nomear um aluno como coordenador no ato da inscrição. 
Art. 6°. Cabe ao coordenador zelar pelo bom comportamento e deveres de sua equipe.  
Art. 7°. Cada equipe deve ter o nome de uma Banda Musical, conforme orientações 
contidas na ficha de inscrição. Em caso de uma ou mais equipes escolherem o mesmo 
nome, dar-se preferência para a equipe que se inscreveu primeiro.  
Art. 8°. As inscrições iniciam-se no dia 14 de abril (terça-feira) e encerram-se no dia 30 
de abril (quinta-feira), exclusivamente, às 22h (horário específico para este dia). 
OBS: Assim que confirmadas as 15 primeiras equipes, as inscrições estarão, 
automaticamente, encerradas, mesmo que antes da data prevista para as mesmas. 
Art. 9°. As inscrições devem ser entregues na FURB, de quarta a sexta-feira, das 09h às 
10h e/ou das 20h às 21h, na entrada do Bloco R, Campus I. As equipes que não estudam 
em Blumenau podem enviar suas inscrições via e-mail. planejamentorinha@gmail.com . 
Art. 10°. A ficha de inscrição está disponível no site do evento [ www.furb.br/rinha ] e 
deve ter todos os campos preenchidos e entregues dentro do prazo descrito no Art. 8°.  
Art.11°. As inscrições custam R$ 30,00 (trinta reais) por equipe. O pagamento deve ser 
efetuado no ato da inscrição. As equipes que não estudam em Blumenau podem efetuar 
o pagamento via depósito bancário (identificado) e enviarem o comprovante por e-mail. 
Banco Bradesco – Agência 1109-6 – C/C 31278-9 – Favorecido: Michel Schmitt.  
E-mail para o envio de comprovantes: planejamentorinha@gmail.com . 
Art. 12°. A inscrição será confirmada somente após o pagamento da taxa de inscrição.  
 
6. CARACTERIZAÇÃO DAS EQUIPES 
 
Art. 1°. As equipes devem estar caracterizadas de acordo com o nome escolhido pela 
mesma, conforme descrito no Art. 7° do item 5. 
Art. 2°. É obrigatória a caracterização de todos os membros da equipe, bem como a 
permanência com o traje do início ao fim do evento.  
Art. 3°. Fica excluída a utilização do traje em eventuais provas que exigirem uma 
caracterização específica, porém, após o término destas provas, volta a ser obrigatória a 
utilização do mesmo, conforme descrito no Art. 2°. 
 



 
 
 
 
Art. 4°. A caracterização das equipes somará pontos no dia do evento, sendo estas 
julgadas por uma equipe de profissionais atuantes na área de Comunicação Social. 
 
7. PROVAS 
 

Art. 1°. As provas da gincana serão criadas pela Equipe de Planejamento, conforme 
descrito no Art 2° do item três, sendo os casos omissos analisados somente pela mesma 
em conjunto com a Comissão Julgadora. 
Art. 2°. Podem participar das provas somente os alunos, professores e profissionais 
devidamente inscritos no evento, respeitando os critérios de participação. 
Art. 3°. Cada prova terá um regulamento próprio. 
Art. 4°. As provas de caráter antecipado serão entregues ao coordenador via e-mail e 
terão prazos para serem cumpridas, podendo estes ser antes mesmo do dia do evento. 
Art. 5°. Todas as provas seguirão uma pontuação padrão, conforme descrito abaixo: 
 Para as provas de caráter antecipado: 

1º Lugar – 250 pontos 
 2º Lugar – 200 pontos 
 3º Lugar – 150 pontos 

As demais equipes, independentes de colocação,  
receberão 100 pontos por prova cumprida*. 

 
Para as provas de caráter presencial (no dia do evento): 

 1º Lugar – 200 pontos 
 2º Lugar – 150 pontos 
 3º Lugar – 100 pontos 

As demais equipes, independentes de colocação,  
receberão 50 pontos por prova cumprida*. 

 
*OBS: Nem todas as tarefas terão a possibilidade de pontuação por prova “cumprida”. 
 
8. COMISSÃO JULGADORA 
 
Art. 1°. A Comissão Julgadora será formada por profissionais atuantes na área de 
Comunicação Social do Estado de Santa Catarina. 
Art. 2°. A Comissão Julgadora participará somente de provas que necessitem de 
avaliação pessoal, como por exemplo, o julgamento de caracterizações, assim como será 
responsável pela análise dos recursos em conjunto com a Equipe de Planejamento.  
Art. 3°. Não será aceito qualquer tipo de recurso em relação às provas que necessitem 
de avaliação da Comissão Julgadora. 
Art. 4°. Qualquer tipo de manifestação ofensiva ou desrespeitosa por parte das equipes 
para com a Comissão Julgadora implicará em advertências ou desclassificação imediata. 
 
9. RECURSOS 
Art. 1°. Consiste no envio de recurso qualquer tipo de ação quer for contraditória ao 
regulamento e bom funcionamento de cada uma das provas. 
 



 
 
 
 
Art. 2°. O envio de recurso deve ocorrer 20 minutos (no máximo) após o término de 
cada prova. Os recursos entregues após o término deste prazo não serão analisados. 
Art. 3°. Cada equipe tem direito ao envio de no máximo 02 recursos durante o evento. 
Art. 4°. Os recursos serão recebidos, analisados e respondidos publicamente pela 
Comissão Julgadora em conjunto com a Equipe de Planejamento.  
 
10. ADVERTÊNCIAS 
 
Art. 1°. Consiste na aplicação de advertências qualquer tipo de manifestação ofensiva 
ou desrespeitosa por parte das equipes para com a Comissão Organizadora, Julgadora e 
até mesmo entre membros de equipes adversárias. 
Art. 2°. As advertências poderão ser verbais e/ou implicarão em perda de pontos. Caso 
a equipe não respeite a advertência, poderá esta ser imediatamente desclassificada.  
Art. 3°. As advertências serão analisadas e aplicadas pela Comissão Julgadora. 
Art. 4°. Como primeira advertência, fica vetada, conforme normas oficiais da FURB, a 
entrada de pessoas portando bebidas alcoólicas nas dependências do evento. Pessoas 
fumantes deverão dirigir-se às áreas externas ao ambiente do evento. 
 
11. PREMIAÇÃO 
 
Art. 1°. Serão premiadas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente.  
Art. 2°. A premiação ocorrerá em uma casa noturna de Blumenau (local e horário a ser 
definido pela Comissão Organizadora) na noite de 23 de maio de 2009 (data do evento). 
Art. 3°. A lista de prêmios estará disponível no site do evento [ www.furb.br/rinha ] 
após a abertura das inscrições. 
 
12. CASOS OMISSOS 
 
Art. 1°. Os eventuais casos omissos serão analisados e respondidos pela Equipe de 
Planejamento junto à Comissão Julgadora. 
Art. 2°. Ao se inscreverem neste evento, todos os participantes declaram-se ter lido e 
aceito todos os artigos descritos neste regulamento. 
Art. 3°. O não cumprimento deste regulamento por parte de qualquer equipe implicará 
em advertências e/ou desclassificação imediata do evento. 
 
 
Blumenau, abril de 2009. 
 
Equipe de Planejamento 

planejamentorinha@gmail.com 


