REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO
DA MOSTRA UCL 2017
1. INTRODUÇÃO
1.1. A competição UCL GO da Mostra UCL 2017 consiste :
a) Na premiação por classificação dos três primeiros lugares de cada
categoria concorrente, a saber: aluno da UCL, visitante, escola e
empresa.
1.2. A participação na presente competição é voluntária e gratuita e implica na
aceitação total e irrestrita dos termos e condições do presente regulamento.
2. OBJETIVO
2.1. A premiação tem por objetivo fomentar a participação dos alunos e da
comunidade civil nas ações da MOSTRA UCL 2017.
3. PROTAGONISMO DOS PARTICIPANTES
Toda a contabilidade de pontos está condicionada ao uso do aplicativo UCL GO
disponível nas lojas Apple Store e Play Store.
4. PREMIAÇÃO UCL GO 2017
4.1. PREMIAÇÃO CATEGORIA ALUNO UCL
4.1.1 Serão premiados os alunos que obtiverem as três maiores pontuações:
- O primeiro lugar receberá gratuidade em um curso de extensão da UCL e um
kit Arduíno.
- O segundo lugar receberá um desconto de 60% em um curso de extensão da
UCL ou um kit Arduíno.
- O terceiro lugar receberá um desconto de 30% em um curso de extensão da
UCL ou um kit Arduíno
4.1.2 O critério de desempate será quem atingir o ranking primeiro.
.

4.1.3 Toda a pontuação obtida durante a Mostra UCL 2017 será convertida em
pontos de atividades complementares, conforme a seguinte tabela.
PONTOS UCL GO
20 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400
> 401

PONTOS ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
10
15
20
25
30
40
50
55
60

4.1.4 Os 40 primeiros no ranking serão contemplados com 1,0 ponto no Exame
Contextualizado, sendo o desempate realizado para quem atingir o ranking
primeiro.
.
4.2. PREMIAÇÃO CATEGORIA VISITANTE
4.2.1 Serão premiados os visitantes que obtiverem as três maiores pontuações:
- O primeiro lugar receberá gratuidade em um curso de extensão ou bolsa de
30% em um curso de graduação ou pós-graduação da UCL no 1º semestre e um
kit Arduíno.
- O segundo lugar receberá um desconto de 60% em um curso de extensão ou
bolsa de 20% em um curso de graduação ou pós-graduação da UCL no 1º
semestre ou um kit Arduíno.
- O terceiro lugar receberá um desconto de 30% em um curso de extensão ou
bolsa de 15% em um curso de graduação ou pós-graduação da UCL no 1º
semestre ou um kit Arduíno.
4.2.2 Os visitantes do 4º ao 20º no ranking receberão descontos em cursos de
extensão ou bolsa de 10% no 1º semestre do curso de graduação da UCL.
4.2.3 O critério de desempate será quem atingir o ranking primeiro.
4.3. PREMIAÇÃO CATEGORIA ESCOLA
4.3.1 Serão premiadas as escolas que obtiverem as três maiores pontuações:
- O primeiro lugar receberá 10 kits Arduinos que possibilitará à escola a criação
de um mini laboratório com um treinamento de 4 horas para o uso do Arduíno e
um curso de empreendedorismo de 4 horas.
- O segundo lugar receberá um workshop de Arduino na escola e 5 bolsas de
10% para o 1º semestre em cursos de graduação na UCL.
- O terceiro lugar receberá um workshop de Arduino na UCL.

4.3.2 O critério de desempate será a escola que possuir a maior quantidade de
participantes.
4.3.3 Poderão participar dos workshops exclusivamente os alunos ou
empregados/colaboradores da escola premiada.
4.4. PREMIAÇÃO CATEGORIA EMPRESA
4.4.1 Serão premiadas as empresas que obtiverem as três maiores pontuações:
- O primeiro lugar receberá uma bolsa de 50% em um curso de pós graduação
ou no 1º semestre de qualquer curso graduação e uma bolsa de 100% em curso
de extensão.
- O segundo lugar receberá uma bolsa de 30% em um curso de pós graduação
e duas bolsas de 50% em curso de extensão.
- O terceiro lugar receberá duas bolsas de 30% em curso de extensão.
4.4.2 O critério de desempate será a empresa que oferecer a maior quantidade
de estágios
5. DA DIVULGAÇÃO E ENTREGA DOS PRÊMIOS
5.1 As interações previstas no UCL GO se encerrarão às 21 horas do dia 07
de Outubro de 2017. A classificação final será contabilizada e divulgada neste
mesmo dia às 22 horas no palco da Mostra UCL 2017 e também no site da UCL
no dia 09 de Outubro de 2017, a partir das 15 horas.
5.2 A entrega dos prêmios aos vencedores do UCL GO 2017 será feita
mediante a presença do participante nas dependências da diretoria acadêmica
em até 20 dias corridos da divulgação do resultado.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. As dúvidas e casos omissos serão esclarecidos pela Comissão
Organizadora, através do email mostra@ucl.br.
6.2 As decisões da Comissão Organizadora da Mostra UCL 2017 são
soberanas, não cabendo qualquer recurso ou impugnação.
6.3 Todos os cursos e descontos previstos neste regulamento são
intransferíveis e tem validade de 2 anos.

