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Regulamento Geral – Batalha de Cursos Fasipe Sorriso 2022 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 – A Batalha de Cursos é uma ação promovida pela FACULDADE FASIPE SORRISO, que 

tem por objetivo estimular uma competição saudável entre todos os cursos da instituição. 

 

1.2 – As equipes deverão ser compostas por alunos do mesmo curso e turma e a participação 

dos acadêmicos está condicionada a sua inscrição em formulário próprio de inscrição (ANEXO II) 

dentro do prazo estabelecido no cronograma (ANEXO I), a participação de acadêmicos que não foram 

regularmente inscritos não será válida para somatória de pontos para equipe. 

 

1.3 – É necessário que cada turma escolha um professor para exercer a função de padrinho, 

orientando-a na execução das provas, bem como deve indicar dois acadêmicos como líderes de equipe. 

 

1.4 – É necessário que cada turma entregue o formulário de inscrição (ANEXO II) 

completamente preenchido, juntamente com os planos de ação (ANEXO III) das provas em que são 

necessários à Comissão Organizadora, dentro do prazo estabelecido no cronograma, todos os 

documentos devem estar assinados pelo padrinho da turma e pelos líderes de equipe. 

 

1.5 – A Comissão Organizadora será composta pelo Gerente Comercial da Unidade, pelo 

Diretor Acadêmico da Unidade e pela Secretária Acadêmica da Unidade. Essa comissão fica 

responsável pela contagem e divulgação de pontos e pela fiscalização e cumprimento desse 

regulamento. 

 

1.6 – Os casos omissos desse regulamento, bem como solicitações, queixas, denúncias e 

pedidos de revisão de pontos devem ser encaminhados em formulário próprio (ANEXO IV) para a 

Comissão Organizadora em duas vias e devidamente assinados pelo padrinho da turma e pelos líderes 

de equipe. A Comissão Organizadora por sua vez terá prazo de 5 dias úteis para apresentar a resposta 

sobre o caso. 

 

2. ATIVIDADES PARA PONTUAÇÃO 

 

2.1 – Te apresento meu amigo (10.000 PTS por indicado / 100.000 PTS por matriculado) 

 

2.2 – Arrecadação Solidárias (PONTOS CONFORME ARRECADAÇÃO) 

 

2.3 – Bonito na foto (PONTOS CONFORME POSTAGEM NA REDE SOCIAL) 

 

2.4 – Doando VIDA (PONTOS CONFORME NÚMERO DE DOADORES) 

 

2.5 – FASIPE na Comunidade (50.000 PONTOS) 

 

2.6 – Calourada FASIPE (de 5.000 a 100.000 PONTOS) 

 

2.7 – FASIPE na escola (75.000 PONTOS) 

 

2.8 – Carreata Universitária (ATÉ 200.000 PONTOS) 
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3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

3.1 – A Comissão Organizadora e o Departamento Comercial da Unidade ficam responsáveis 

pela contagem e divulgação de pontos e pela fiscalização e cumprimento desse regulamento. 

 

3.2 – TE APRESENTO MEU AMIGO (23/06 a 10/09) 

3.2.1 – A equipe recebe 10.000 pontos por cada aluno indicado e 100.000 pontos por 

cada indicação que se efetivar em matrícula durante o período de vigência dessa 

etapa, conforme cronograma (ANEXO I); 

3.2.2 – A pontuação será válida apenas após a confirmação da matrícula e pagamento 

da primeira mensalidade; 

3.2.3 – A pontuação é válida com indicação para qualquer um dos cursos presenciais da 

FASIPE SORRISO, e contabiliza pontos apenas para a equipe do acadêmico que fez a 

indicação; 

3.2.4 – A indicação deverá ser realizada diretamente ao departamento comercial que 

fará o controle de indicações e conversão de matrículas em planilha própria. 

 

3.3 – ARRECADAÇÃO SOLIDÁRIAS (22/06 a 13/08) 

 

3.3.1 – Arrecadação de itens alimentícios para doação a uma instituição beneficente 

indicada na ficha de inscrição da turma; 

  3.3.2 – A equipe receberá 10 pontos para cada kilo/litro arrecadado; 

  3.3.3 – A equipe receberá 1.000 pontos para cada cesta fechada arrecadada;   

3.3.4 – Serão aceitos produtos de limpeza e higiene pessoal, e a equipe receberá 05 

pontos por unidade arrecadada; 

3.3.5 – Não serão aceitos alimentos e/ou produtos perecíveis; 

3.3.6 – Sal de cozinha não receberá pontuação na contagem de arrecadação; 

3.3.7 – A contagem dos alimentos arrecadados será realizada no dia 13/08 na faculdade 

conforme cronograma próprio e logo em seguida deverá ser destinada a instituição 

apoiada pela equipe; 

3.3.8 – A equipe que se atrasar para contagem da arrecadação será penalizada em 10% 

dos pontos obtidos nessa prova. 

 

3.4 – BONITO NA FOTO (23/06 a 05/10) 

 

3.4.1 – As equipes receberão 500 pontos bônus para cada foto tirada no painel insta 

da faculdade e nas ações da batalha de cursos e compartilhada no instagram; 

3.4.2 – Somente serão válidas as fotos com as marcações: @fasipesorriso @edmanprado 

@jr_gervasio @pintodeivison e do próprio curso. 
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3.5 – DOANDO VIDA (15/08 a 26/08) 

 

3.5.1 – A equipe receberá 1.000 pontos para cada doação de sangue que conseguir 

realizar ou incentivar no período estabelecido para essa ação; 

3.5.2 – O participante da equipe deverá entregar cópia do comprovante de doação 

diretamente no departamento comercial da FASIPE SORRISO, onde fique visível o 

nome do doador e a data de doação; 

3.5.3 – Caso ocorra o entrega do mesmo comprovante por equipes diferentes, receberá 

os pontos a equipe que entregar o comprovante primeiro, sem avaliação de mérito; 

3.5.6 – Serão aceitos somente comprovantes com data de doação dentro do período 

válido desta ação, doações anteriores ou posteriores não serão aceitas; 

3.5.6 – Em caso de fraude comprovada a equipe em questão será desclassificada dessa 

ação perdendo todos os pontos referentes somente a essa ação, podendo participar 

normalmente das demais ações da Batalha de Cursos e mantendo os pontos adquiridos 

nas outras ações. 

 

3.6 – FASIPE NA COMUNIDADE (27/08) 

 

3.6.1 – A equipe receberá 50.000 pontos pela realização de uma ação de atendimento à 

comunidade, em área pública, com duração mínima de 3 horas, que evidencie as práticas 

profissionais relacionadas ao seu curso; 

3.6.2 – Para essa ação deve ser apresentado Plano de Ação (ANEXO III) conforme item 

1.4 desse regulamento; 

3.6.3 – A ação será válida somente se estiver devidamente aprovada pela equipe 

organizadora e/ou com as respectivas alterações apontadas pela equipe organizadora, se 

houverem; 

3.6.4 – O plano de ação pode ser alterado através de solicitação (ANEXO IV) contendo 

as alterações propostas, desde que a solicitação seja apresentada com mínimo de 10 dias 

de antecedência da data estabelecida para a ação; 

3.6.5 – No caso de solicitação de alteração será necessária nova aprovação para 

execução da ação proposta; 

3.6.6 – A equipe que apresentar o planejamento e não desenvolver a ação proposta será 

penalizada em 50.000 pontos da sua pontuação geral, 

3.6.7 – A ação deve ser desenvolvida com a presença do padrinho da turma ou professor 

responsável designado pelo mesmo, com a devida notificação da mudança para a 

comissão organizadora e a autorização da mesma, através de solicitação (ANEXO IV); 

3.6.8 – Em caso de descumprimento do item 3.6.7 a equipe será penalizada em 10.000 

pontos. 
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3.7 – CALOURADA FASIPE (05/10) 

   

3.7.1 – A Calourada é a festa oficial de acolhimento de novos acadêmicos e será 

realizada em parceria com uma casa de eventos da cidade; 

3.7.2 – A proibida a prática de “trote universitário” ou qualquer ação análoga vinculada 

a Calourada; 

3.7.3 – No caso do descumprimento do item 3.7.2 deste regulamento a equipe em 

questão será desclassificada dessa ação perdendo todos os pontos referentes somente a 

essa ação, podendo participar normalmente das demais ações da Batalha de Cursos e 

mantendo os pontos adquiridos nas outras ações; 

3.7.4 – Os ingressos serão distribuídos pela equipe organizadora, e entregues somente 

para os professores padrinhos das turmas, e esses ficam responsáveis pela devolução do 

ingresso ou restituição dos valores referentes aos ingressos vendidos pela turma; 

3.7.5 – Os ingressos também poderão ser adquiridos na Cantina 22, através de 

pagamento imediato, entretanto a pontuação somente será válida se o comprador 

informar no ato da compra para qual turma serão destinados os pontos; 

3.7.6 – Os ingressos adquiridos na bilheteria do evento somente terão seus pontos 

validados para a turma se forem retirados por algum acadêmico da turma devidamente 

inscrito na batalha de cursos, com pagamento imediato; 

3.7.7 – A venda de ingressos estará liberada a partir de 01/08/2022, juntamente com o 

local da festa e as atrações, com o seguinte esquema de lotes e valores: 

 1º Lote – R$ 40,00 

 2º Lote – R$ 50,00 

 3º Lote – R$ 60,00 

3.7.8 – Pontuação segue conforme venda de ingressos na seguinte proporção: 

   Acima de 50 ingressos –  5.000 pontos 

   Acima de 60 ingressos –  10.000 pontos 

   Acima de 70 ingressos –  15.000 pontos 

   Acima de 80 ingressos –  30.000 pontos 

   Acima de 90 ingressos –  50.000 pontos 

   Acima de 100 ingressos –  100.000 pontos 

 

3.8 – FASIPE NA ESCOLA (05/09 a 16/09) 

 

3.8.1 – A equipe receberá 75.000 pontos pela realização de uma ação de divulgação do 

curso em escola pública para os 3ºAno do Ensino Médio; 
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3.8.2 – Para essa ação deve ser apresentado Plano de Ação (ANEXO III) conforme item 

1.4 desse regulamento; 

3.8.3 – A ação será válida somente se estiver devidamente aprovada pela equipe 

organizadora e/ou com as respectivas alterações apontadas pela equipe organizadora, se 

houverem; 

3.8.4 – O plano de ação pode ser alterado através de solicitação (ANEXO IV) contendo 

as alterações propostas, desde que a solicitação seja apresentada com mínimo de 10 dias 

de antecedência da data estabelecida para a ação; 

3.8.5 – No caso de solicitação de alteração será necessária nova aprovação para 

execução da ação proposta; 

3.8.6 – A equipe que apresentar o planejamento e não desenvolver a ação será penalizada 

em 75.000 pontos da sua pontuação geral. 

3.8.7 – A ação deve ser desenvolvida com a presença do padrinho da turma ou professor 

responsável designado pelo mesmo, com a devida notificação da mudança para a 

comissão organizadora e a autorização da mesma, através de solicitação (ANEXO IV); 

3.8.8 – Em caso de descumprimento do item 3.6.7 a equipe será penalizada em 10.000 

pontos. 

 

3.9 – CARREATA VOLTA AS AULAS (23/08) 

 

3.9.1 – Para avaliação de itens específicos relacionados a Carreata Universitária, será 

montada uma equipe própria de jurados (Comissão de Avaliação), que será apresentada 

no dia da Carreata; 

3.9.2 – O local de concentração, bem como o itinerário da Carreata serão apresentados 

pela equipe organizadora com 10 dias de antecedência da data da realização da Carreata; 

3.9.3 - Pontuação segue conforme itens descritos abaixo: 

   participação – 50.000 pontos 

   100 pontos por carro / caminhonete 

   100 pontos por moto; 

   500 pontos por caminhão, ônibus, carro de som, e/ou similares; 

   maior número de carros – 25.000 pontos 

   maior número de motos – 25.000 pontos 

   pontualidade/organização – 50.000 pontos 

   melhor caracterização do curso – 25.000 pontos (Comissão de Avaliação) 
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3.9.4 – Cada equipe receberá previamente uma cor de identificação para facilitar a 

caracterização da equipe, bem como a contabilização dos pontos;  

3.9.5 – A organização da equipe, bem como sua caracterização são de responsabilidade 

da própria equipe; 

3.9.6 – Cada equipe deve eleger um fiscal para acompanhar a equipe organizadora na 

contagem dos carros, esse fiscal pode ser um dos líderes de equipe ou o padrinho de 

turma ou mesmo uma pessoa da equipe indicada previamente para a equipe organizadora 

através de solicitação (ANEXO IV). 

 

4. PREMIAÇÃO; PENALIDADES E PRAZOS 

  

4.1 – As inscrições das turmas e entrega dos Planos de Ação deverão ser protocoladas até às 

20h30min do dia 08 de julho de 2022 diretamente com um dos membros da Comissão 

Organizadora em formulário próprio (ANEXO II), com as devidas assinaturas; 

 

4.2 – A Comissão Organizadora fará a divulgação do deferimento/indeferimento das inscrições 

no dia 11 de julho; 

 

4.3 – As equipes com inscrição indeferida terão prazo de 48 após a divulgação para 

apresentação de recurso através de solicitação própria (ANEXO IV); 

 

4.4 – Somente o padrinho da turma e/ou os líderes de equipe poderão protocolar solicitações 

junto a Comissão Organizadora, que terá o prazo mínimo de 02 dias úteis para apresentar 

resposta; 

 

4.5 – As equipes poderão buscar patrocínios próprios e apoiadores locais para suas ações 

conforme acharem pertinente, entretanto não poderão utilizar o nome da FACULDADE 

FASIPE como originaria do pedido de patrocínio/apoio; 

 

4.6 – A equipe que de alguma forma ofender, macular ou denegrir o nome da FACULDADE 

FASIPE, será sumariamente desclassificada da Batalha de Cursos, conforme determinação da 

Comissão Organizadora, sem possibilidade de recurso; 

 

4.7 – A divulgação do resultado final da Batalha dos Cursos será realizada pela Comissão de 

Organização no dia 14 de outubro de 2022, após as 21:00 na área de convivência da 

FACULDADE FASIPE SORRISO; 

 

4.8 – As equipes participantes da Edição 2022 da Batalha dos Cursos FASIPE SORRISO vão 

concorrer ao prêmio de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o primeiro colocado na 

pontuação geral. 

 

4.9 – Os alunos devidamente inscritos terão o direito de requerer certificação de 30 horas pela 

participação na Batalha de Cursos, que poderá ser utilizada para composição de carga horária 

de atividades complementares do seu curso; 
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4.10 – Os prazos e taxas referentes a solicitação mencionada no item 4.9, bem como o próprio 

mecanismo de solicitação sequem os ritos e praxes convencionais estabelecidos pela IES. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 – Todos os direitos da Batalha dos Cursos estão reservados ao Centro Universitário Fasipe 

– UNIFASIPE; 

 

5.2 – As decisões do Comissão Organizadora e da Comissão de Avaliação são soberanas e não 

caberão recursos de qualquer natureza para contestá-las, salvo quando previsto nesse 

regulamento, dispositivo com o qual todos os participantes manifestam estar de pleno acordo 

no ato da inscrição; 

 

5.3 – O conteúdo deste regulamento poderá sofrer alterações caso a Comissão Organizadora 

julgue necessário. 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Gerente Comercial da Unidade   Diretor Comercial Grupo Fasipe 

 

 

 

 

__________________________________ 

Diretor Acadêmico da Unidade 

 

 

 

SORRISO, 21 de junho de 2022 



DATAS Ação

23/06/2022 LANÇAMENTO DA BATALHA DE CURSOS FASIPE SORRISO

DE 23/06/22 A 08/07/22 INCRIÇÕES

11/07/2022 DIVULGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS

DE 11/07/2022 A 13/07/2022 PRAZO PARA RECURSO SOBRE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

15/07/2022 RESULTADO DOS RECURSOS

DE 23/06/22 A 10/09/22 PROVA TE APRESENTO MEU AMIGO

DE 23/06/22 A 13/08/22 PROVA ARRECADAÇÃO SOLIDÁRIA

08/08/2022 DIVULGAÇÃO DE CRONOGRAMA DE ENTREGA DE DOAÇÕES

13/08/2022 ENTREGA DAS DOAÇÕES E CONTAGEM DOS PONTOS

DE 23/06/22 A 05/10/22 PROVA BONITO NA FOTO

23/08/2022 CARRETATA VOLTA AS AULAS

DE 15/08/22 A 26/08/22 PROVA DOANDO VIDA

27/08/2022 PROVA FASIPE NA COMUNIDADE

DE 05/09/22 A 16/09/22 PROVA FASIPE NA ESCOLA

DE 21/09/22 A 23/09/22 CONCIPE

05/10/2022 CALOURADA

14/10/2022 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

CRONOGRAMA DE AÇÕES

ANEXO I



1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

Sorriso, _____ de _________________ de 2022

ANEXO II

Líder de Equipe Líder de Equipe

Padrinho da turma Protocolo

ENTIDADE BENEFICENTE:

ACADÊMICOS INSCRITOS

NOME DA EQUIPE:

PROFESSOR PADRINHO DA TURMA:

LÍDERES DE EQUIPE

FICHA DE INSCRIÇÃO BATALHA DE CURSO 2022 - FASIPE SORRISO

CURSO TURMA



(    ) APROVADO             (    ) APROVADO COM RESSALVAS         (    ) NÃO APROVADO

DEVOLUTIVA DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Líder de Equipe Líder de Equipe

Padrinho da turma Protocolo

Sorriso, _____ de _________________ de 2022

LOCAL:

HORÁRIO:

DESCRIÇÃO DA AÇÃO:

TIPO DE AÇÃO:

DATA:

NOME DA EQUIPE:

PROFESSOR PADRINHO DA TURMA:

LÍDERES DE EQUIPE

ANEXO III

PLANO DE AÇÃO

CURSO TURMA



ANEXO IV

PETIÇÃO

CURSO TURMA

TIPO DE PETIÇÃO:

NOME DA EQUIPE:

PROFESSOR PADRINHO DA TURMA:

LÍDERES DE EQUIPE

DESCRIÇÃO DA DETALHADA DA PETIÇÃO:

Líder de Equipe Líder de Equipe

DEVOLUTIVA DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Sorriso, _____ de _________________ de 2022

Obs.: caso necessário anexar documentos comprobatórios

Padrinho da turma Protocolo


