REGRAS DE INSCRIÇÃO DO
PRÊMIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Disposições Gerais
1. Inscrições:
1.1. Sendo efetivada a inscrição da escola no Fórum FAAP de Discussão Estudantil, nos
termos previsto nas Regras de Inscrição, a instituição de ensino será automaticamente
inscrita para participar do Prêmio de Responsabilidade Social do Fórum FAAP.
2. Equipes:
2.1. Cada cadastro junto ao Fórum FAAP de Discussão Estudantil poderá ter somente
uma equipe;
2.2. As equipes poderão ser compostas de forma mista, podendo haver alunos,
professores e funcionários;
2.3. Cada equipe elegerá um líder que será responsável pela mesma durante os dias de
arrecadação dos materiais escolares;
2.4. Esse líder deverá ser indicado por e-mail para a organização do Fórum FAAP de
Discussão Estudantil, no contato <forumfaap_gestao@faap.br>;
3. Líder
3.1 Só serão dadas informações referentes à pontuação ao líder da equipe;
3.2. Cabe ao líder à divulgação do andamento do prêmio aos demais integrantes.
4. Arrecadação
4.1. A arrecadação desta edição do Prêmio de Responsabilidade Social será de
alimentos não perecíveis, preferencialmente, Arroz, Feijão, Macarrão, Açúcar, Sal e
Farinha.
4.2. Somente serão aceitos produtos em embalagens fechadas.
5. Pontuação
5.1. Serão concedidos 10 pontos por quilo de alimento não-perecível;
5.2. No caso da equipe arrecadar líquidos, tal como óleo, serão concedidos 10 pontos
por litro;
5.3. A cada 100 quilos, será concedida uma bonificação de 50 pontos.
6. Pontos de Coleta

6.1. O ponto de coleta das doações poderá ser tanto o Campus da FAAP quanto a sede
da instituição de caridade assistida, sendo que o mesmo será informado pela
organização do Fórum FAAP no momento do agendamento de entrega;
6.2. Tal
agendamento deverá ser feito por
e-mail,
no contato
<forumfaap_gestao@faap.br>
6.3. As coletas devem ser acompanhadas, na entidade ou no Campus da FAAP, por um
ou mais membros da organização do Fórum FAAP e da equipe participante.
7. Período da disputa pelo Prêmio
7.1 A arrecadação ocorrerá entre os dias 01 a 16 de abril de 2019;
É necessário realizar o agendamento prévio do dia e horário de entrega, por meio e-mail
<forumfaap_gestao@faap.br>;
7.2. Não serão aceitas entregas sem agendamento prévio.
8. Controle
8.1 A contagem dos pontos será feita pelos responsáveis nos pontos de coleta, com a
supervisão do líder da equipe;
8.2. A contagem deverá ser acompanhada por dois ou mais membros do Staff do Fórum
FAAP.
9. Ranking
9.1. O ranking será divulgado parcialmente no Facebook do Fórum FAAP e por meio
do jornal de circulação interna do evento;
9.2. Existe a possibilidade de o total ser atualizado em até 3 dias úteis da doação na
homepage do Fórum FAAP.
10. Divulgação dos resultados
10.1. A divulgação dos resultados será feita na cerimônia de encerramento do Fórum
FAAP de Discussão Estudantil.
11. Premiação
11.1. Apenas o primeiro lugar será premiado com um troféu do Prêmio de
Responsabilidade Social
12. Punição
12.1. O não cumprimento das regras aqui estabelecidas acarretará na desqualificação da
equipe do evento.
13. Outros
13.1. Questões eventualmente omissas no regulamento ou que gerem dúvidas de
interpretação serão decididos a critério exclusivo da comissão organizadora do Fórum
FAAP de Discussão Estudantil;
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