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Fundação Oswaldo Aranha 

REGULAMENTO 
 
 
 

“QUIZ DE CONHECIMENTOS” 
UniFOA de Portas Abertas 

  
 
1.  DAS DEFINIÇÕES: 
 

a) A gincana “QUIZ DE CONHECIMENTOS” está sujeita às regras expostas neste regulamento. Ao 
participar do “QUIZ DE CONHECIMENTOS”, a ESCOLA concorda com todas as condições estipuladas. 

 
b) A gincana “QUIZ DE CONHECIMENTOS DO UniFOA” será promovida pela Fundação Oswaldo Aranha, 

com CNPJ/MF n° 32.504.995/0001-14, mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA, 
e realizada no “Campus Universitário Olezio Galotti”, localizado na Avenida Dauro Peixoto Aragão, nº 
1.325, Três Poços, Volta Redonda – RJ. Quaisquer dúvidas sobre o “QUIZ DE CONHECIMENTOS” e as 
condições para a participação na gincana ou sobre o regulamento, poderão ser esclarecidas pelo e-mail 
portasabertas@foa.org.br. 

  
c) O “QUIZ DE CONHECIMENTOS” tem caráter exclusivamente recreativo e cultural, podendo participar 

qualquer escola do território nacional, públicas e ou privadas, obedecendo-se o limite de 12 (doze) 
escolas por turno, sem vinculação à compra de nenhum tipo de produto, não estando o quiz subordinado 
ou vinculado a qualquer modalidade de sorte ou jogo, nem ao pagamento de qualquer valor, na forma da 
Lei nº 5.768 de 20/12/71 e o Decreto Lei nº 70.951 de 09/08/72.  

 
d) O “QUIZ DE CONHECIMENTOS” acontecerá presencialmente no dia 18 de outubro de 2022, no período 

da manhã (8h às 9h) e a tarde (14h às 15h), durante o evento “UniFOA de Portas Abertas”, no Campus 
Universitário Olezio Galotti, localizado no bairro Três Poços, Volta Redonda. 

 
2. DO OBJETIVO: 

 
a) A gincana “QUIZ DE CONHECIMENTOS” tem o objetivo de incentivar o aprendizado cultural sobre 

conhecimentos gerais e atualidades. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO: 
 

a) Poderão participar da gincana “QUIZ DE CONHECIMENTOS”, qualquer escola do território nacional, 
públicas e/ou privadas. A inscrição ocorrerá pelo site do “UniFOA de Portas Abertas” 
www.unifoa.edu.br/portas-abertas.  
 

b) O cadastramento e a participação da escola na gincana “QUIZ DE CONHECIMENTOS” são voluntários e 
gratuitos, não havendo cobrança de qualquer espécie. 

 
4. DA INSCRIÇÃO: 
 

a) Para participar do “QUIZ DE CONHECIMENTOS”, a escola deverá inscrever-se pelo site do “UniFOA de 
Portas Abertas” – www.unifoa.edu.br/portas-abertas, até o dia 31 de setembro de 2022 e/ou até 
completarem as 12 (doze) vagas nos respectivos horários, podendo optar pela participação em um dos 
horários de realização do evento. A escola deverá indicar um aluno do último ano do ensino médio ou de 
curso Pré-Vestibular para representá-la no “QUIZ DE CONHECIMENTOS”. A indicação dos alunos 
poderá ser feita no dia do evento (18 de outubro de 2022), bastando apresentar um documento 
estudantil que comprove que o aluno está matriculado na escola (carteira de estudante e/ou declaração 
de matrícula). 
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b) este regulamento permite a indicação, pela escola, de aluno abaixo do 3° (terceiro) ano do ensino médio, 
ficando de inteira responsabilidade da escola participante quaisquer diferenças de nivelamento 
apresentadas durante a competição. 

  

 

5. DA DISPUTA: 
 
A gincana “QUIZ DE CONHECIMENTOS” será disputada em uma única etapa, conforme a seguir: 
 

Etapa – Quiz de Conhecimentos: 
  

a) Os alunos participantes inscritos responderão às perguntas de múltipla escolha, com três opções de 
resposta cada uma, sendo uma opção correta e duas incorretas. 
 

b) Cada resposta correta acrescenta 10 (dez) pontos para a escola participante. 
 

c) Cada rodada será composta por 5 (cinco) perguntas. 
 

d) O total de pontos, de caráter eliminatório, será a condição para a definição da escola vencedora. 
 

6. DA PREMIAÇÃO: 
 

a) A premiação das escolas participantes da gincana “QUIZ DE CONHECIMENTOS” se dará obedecendo 
o critério da maior pontuação alcançada pelos participantes da disputa. 
 

b) Serão premiadas as três escolas que obtiverem maior pontuação no ranking geral em ordem 
decrescente de pontuação, após responderem corretamente ao maior número de perguntas dentro de 
cada horário definido no item 1 deste regulamento. 

 
c) As ESCOLAS vencedoras, dentro do respectivo horário de participação, serão contempladas com os 

seguintes prêmios: 
 

• 1º Lugar – Kindle Paperwhite; 
• 2º Lugar – Alexa 4º geração; 
• 3º Lugar – Fone JBL sem fio. 

 
d) Os alunos participantes que representarem as escolas ganhadoras no “QUIZ DE CONHECIMENTOS”, 

serão presenteados com um kit participação. 
 

e) Os alunos participantes que representarem as escolas desclassificadas no “QUIZ DE 
CONHECIMENTOS”, receberão um brinde por participação. 

 
7. DA ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
 

a) Os prêmios para as escolas vencedoras serão entregues ao final da realização do “QUIZ DE 
CONHECIMENTOS”, para o representante responsável pela escola no momento da competição. 
 

b) Os alunos participantes que representarem as escolas, receberão seu kit participação ao final da 
realização do “QUIZ DE CONHECIMENTOS”. 

 
c) O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá, sob hipótese alguma, ser convertido em dinheiro. 

 
8. DO DESEMPATE: 

 
a) Caso ocorra o empate na posição de classificação, para efeito de desempate será feita mais 1 (uma) 

pergunta e só poderão responder à pergunta os participantes empatados. 
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9. DA DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES: 
 

a) A divulgação da lista de escolas vencedoras da competição será exibida no site do UniFOA – 
www.unifoa.edu.br/portas-abertas e nas redes sociais do UniFOA (Instagram, Facebook, Twitter e 
LinkedIn), a partir das 12 horas do dia 19 de outubro de 2022. 

 
10. DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS: 

 

a) A FOA/UniFOA realizará o tratamento dos dados pessoais dos participantes do “QUIZ DE 
CONHECIMENTOS”, baseado na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD) 
e de acordo com a Política de  Privacidade disponível no site https://sites.unifoa.edu.br/politica-
privacidade/. Ao Titular dos dados fica garantido o exercício de todos os direitos, de acordo com a 
legislação em vigor. Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: dpo@foa.org.br 

 
b)  É de total responsabilidade da escola participante realizar de acordo com as regras, o tratamento dos 

dados do aluno indicado para participar do “QUIZ DE CONHECIMENTOS”, ficando a escola ciente que 
deverá possuir o consentimento do aluno, bem como de seus responsáveis, para o fornecimento dos 
dados pessoais.  

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
a) Será desconsiderado como participante a escola que (i) informar dados cadastrais incorretos, falsos ou 

incompletos e (ii) praticar ato ilegal, ilícito ou que atente contra os objetivos e regras da gincana e deste 
regulamento. 
 

b) Ao participar do “QUIZ DE CONHECIMENTOS”, a escola participante declara, tacitamente, que está de 
acordo com todos os termos deste regulamento e autoriza, incondicionalmente, na hipótese de ser 
incluído na relação dos ganhadores, a FOA/UniFOA a utilizar livre e gratuitamente seu nome e imagem 
para campanhas promocionais, referentes ao “QUIZ DE CONHECIMENTOS”, sem nenhuma 
contraprestação pecuniária. 

 
c) A FOA/UniFOA se reserva no direito de alterar a forma e natureza deste regulamento conforme julgar 

apropriado para melhor atendimento e garantia aos participantes, fato que será devidamente informado, 
com antecedência, a todas as escolas. 

 
d) Não poderão participar do “QUIZ DE CONHECIMENTOS” os funcionários da FOA/UniFOA. 

 
e) A FOA/UniFOA não se responsabiliza pela qualidade, especificação, garantia ou qualquer outro aspecto 

do produto oferecido como prêmio. Assim, quaisquer reclamações em relação ao prêmio deverão ser 
dirigidas a seu fabricante e fornecedor. 

 
f) Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento e no termo de participação, bem como 

eventuais casos omissos, serão decididos, exclusivamente pela comissão organizadora da gincana, não 
cabendo recurso. 

 
Volta Redonda, 29 de agosto de 2022. 

 
 

 
 

 FUNDAÇÃO OSWALDO ARANHA 
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