REGULAMENTO
Dispõe sobre o QUIZ “Vencendo
etapas do conhecimento”

QUIZ: VENCENDO ESTAPAS DO CONHECIMENTO
CAPÍTULO I
O PROJETO
Artigo 1º - O projeto Vencendo Etapas do Conhecimento está organizado como um QUIZ
DO CONHECIMENTO e tem como principal objetivo o de promover ao estudante
matriculado na 3ª série do ensino médio o acesso ao conhecimento de forma interativa.
CAPÍTULO II
DAS ETAPAS
Artigo 2°- O projeto será dividido em três etapas:
I) Inscrição
II) Operacionalização
III) Premiação
CAPÍTULO III
INSCRIÇÃO
Artigo 3º - Todas as inscrições serão realizadas nas visitas in loco, com orientação da equipe
AGES, através do preenchimento de formulário na própria escola. Posteriormente o agente
multiplicador e/ou gestor integrador ficará responsável pela realização da inscrição do
estudante no formulário do Google Docs.
Parágrafo único – É de responsabilidade da equipe que visita a escola todo o processo de
sensibilização e orientação para o preenchimento do formulário.

CAPÍTULO IV
OPERACIONALIZAÇÃO
Artigo 4º - O projeto do QUIZ do Conhecimento será organizado e acompanhado pelos
agentes multiplicadores e/ou gestores integradores da equipe AGES, adotando os seguintes
critérios de operacionalização:
a) Inscrição;
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b) criação de grupos de WhatsApp;
c) equipe responsável pelo QUIZ do Conhecimento enviará, semanalmente, um link para
os grupos de WhatsApp, conforme calendário divulgado antecipadamente;
d) divulgação, até às 22h do dia 8 de novembro de 2016, do nome dos estudantes
destaques do QUIZ;
e) informação aos estudantes, após divulgação dos resultados, dos procedimentos
necessários para o recebimento da premiação.
CAPÍTULO V
PREMIAÇÃO
Artigo 5º – Premiação para os participantes do QUIZ:
a) Sorteio de 5 (CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS DE 100% para o semestre 2017-1
entre os primeiros colocados de todas as escolas que participam do projeto. As bolsas
são para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas,
Ciências Contábeis, Educação Física (licenciatura), Educação Física (bacharelado),
Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geografia,
História, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Serviço
Social e Sistemas de Informação.
b) todos os estudantes cadastrados no projeto DRS, que participarem do QUIZ, receberão
um certificado on-line. A impressão do certificado será feita pelo aluno através do site
do projeto.
Parágrafo primeiro - Para concorrer às premiações, o estudante deverá ter realizado a sua
inscrição e participado das três etapas de perguntas e respostas do QUIZ.
Paragrafo segundo - A premiação será entregue ao estudante que estiver regularmente
matriculado e frequentando a 3ª série do ensino médio no ano de 2016.
Paripiranga (BA), 22 de agosto de 2016.

_____________________________________
Prof. José Wilson dos Santos
Reitor UniAGES

2

