
 

REGULAMENTO GINCANA VIRTUAL MUSEU DE CONGONHAS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O Museu de Congonhas está lançando uma gincana online. O objetivo é promover o 

entretenimento e o conhecimento em casa, com a família. Essa é mais uma iniciativa do 

#MCoEmcasa. Vale juntar toda a família para participar, porém temos que ressaltar que será 

apenas um ganhador.  

Todos estão convidados a participar, as inscrições serão feitas por meio de um formulário 

disponível no site do Museu de Congonhas www.museudecongonhas.com.br, individualmente ou 

em equipe. 

Quem optar pela equipe deverá dar um nome a ela e escolher quem será o representante para 

retirada do prêmio no museu.  

A Gincana Virtual acontecerá de 21 de maio a 03 de junho, e os participantes, além de realizar 

atividades desafiadoras e cheias de conhecimento, concorrerão a uma bicicleta como prêmio. 

É preciso estar atento nas redes sociais (Instagram e Facebook) do Museu onde as provas serão 

liberadas e também no site onde estará o descritivo da atividade proposta. No Instagram, vamos 

criar uma lista de melhores amigos e postar nos stories as atividades propostas e o tempo de 

execução. No faceboock será criado um grupo fechado para lançar as provas e desafios. Após a 

gincana ambos serão excluídos.   

Foi criado um comitê responsável para avaliar a execução das provas, formado por profissionais 

de áreas afins ao Museu. Para respaldar o comitê mediante a verificação do comprimento das 

atividades, iremos postar nos stories do Instagram e do Facebook vídeos como foi feita a 

avaliação dos pontos dos participantes.  

PARTICIPANTES 

Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha acesso ao Instagram (o perfil de instagram 

deve ser aberto) ou Facebook. Será permitido criar equipes ou participar de forma individual, 

porém haverá apenas um ganhador. Destacamos ainda que, os participantes menores de 13 

(treze) anos só poderão participar conjuntamente a um responsável, já que os perfis de facebook 

e instagram são destinados a maiores de 13 anos. Caso opte por uma equipe, é necessário criar 

um nome para a mesma que esteja dentro do contexto do Museu, sendo vetada a possibilidade 

de nomes que possam denegrir a imagem do Museu.  

http://www.museudecongonhas.com.br/


 

 

REGULAMENTO GINCANA VIRTUAL MUSEU DE CONGONHAS 

 

INSCRIÇÕES 

1. Serão realizadas através de um formulário disponível no site do Museu, individualmente ou 

por equipe. As equipes podem ser formadas por no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) 

participantes. 

2. Aqueles que optarem por uma formação de equipe deverão escolher um representante 

para retirada do prêmio no Museu de Congonhas. 

3.  As inscrições devem ser realizadas no período de 15 de maio a 19 de maio de 2020, por 

meio de preenchimento de formulário no ambiente virtual da gincana, através do site 

www.museudecongonhas.com.br. 

4.  No ato da inscrição, devem constar obrigatoriamente os seguintes dados: 

4.1  Nome completo; foto da identidade frente e verso (caso seja equipe deve constar a  

identidade ou certidão de nascimento de todos os membros); idade; e-mail; telefone; 

localização; redes sociais (para as equipes deverá constar a penas a rede social do 

representante da equipe) que o participante utiliza e endereço; 

4.2 O participante deverá informar por qual meio tomou conhecimento da Gincana e 

perguntas relacionadas à relação do participante com o Museu; 

4.3 Após o preenchimento do formulário, o participante deverá gravar um vídeo curto (até 

um minuto), respondendo as questões abaixo:  

a- Pergunta específica 1: Por que você quer participar da gincana online do Museu de 

Congonhas? 

b- Pergunta específica 2: Na sua opinião, por que uma gincana online é importante em 

tempos de isolamento social? 

c- O vídeo já contará 3 (três) pontos para a gincana, e o critério de avaliação será a 

criatividade das respostas. 

d- Deverá constar em anexo o formulário de direito de imagem devidamente 

preenchido.  

e- O vídeo deve ser postado na rede social do participante correspondente ao da 

inscrição e deverá ser marcado o Museu de Congonhas. 

http://www.museudecongonhas.com.br/


f- O conteúdo poderá ser selecionado para ser publicado em um dos veículos de 

comunicação dos Museus de Congonhas. 

g- Todo conteúdo que denigre a imagem dos Museus, de seus colaboradores ou 

participantes da gincana será desclassificatório; 

h- Qualquer tipo de plágio também será passivo de desclassificação. 

i- Compartilhar nos stories do Facebook ou Instagram a foto oficial da gincana e 

marcar dois amigos e o Museu de Congonhas. 

j- O participante deverá curtir a páginas do Facebook ou seguir o Instagram do Museu 

de Congonhas. Para as equipes é necessário que pelo menos representante da 

equipe siga no Instagram e curta no Facebook.  

 

4.4 Nome da equipe, quando for o caso, que é de livre escolha dos participantes, desde que 

esteja dentro do contexto do Museu e não denigra a imagem do mesmo. 

5. Nenhum parente de primeiro gral dos funcionários do Museu de Congonhas poderá 

participar da gincana. 

 

ATIVIDADES 

6. De 21 de maio a 03 de junho, os desafios da Gincana Virtual serão publicados exclusivamente 

no ambiente virtual. 

6.1 A data máxima para entrega de cada Desafio Regular será publicada juntamente com a 

descrição da tarefa do mesmo. 

6.2 Todos desafios regulares entregues dentro do prazo serão considerados para efeito de 

pontuação; 

6.3 Equipes não serão desclassificadas por perderem alguma prova, mas, caso a equipe fique 

duas provas seguidas sem a realização ela será desclassificada; 

6.4 Equipes podem ser desclassificadas se não seguirem as regras como xingamentos à outras 

equipes, plágio de outros trabalhos, agressões verbais direcionadas aos integrantes de outras 

equipes e aos organizadores.  

6.5 Para atividades específicas pode ser necessário o envio do material pelo Messenger, direct 

ou e-mail, todos disponibilizado previamente. As melhores atividades poderão ser repostadas nas 

redes socias do museu; 

6.6 Cada prova possuirá sua pontuação, podendo variar de prova para prova de acordo com a 

dificuldade da mesma; 

6.7 As provas surpresas terão maior pontuação; 

7. Datas de publicação da Gincana: 



Ação Data da Publicação 

Divulgação da Gincana 06/05/2020 

Período de Inscrições 15/05/2020 a 19/05/2020 

Divulgação dos participantes 20/05/2020 

 

Período da gincana 21/05/2020 a 03/06/2020 

 

Divulgação do resultado 10/06/2020 

 

8. Um representante da Comissão Organizadora atenderá às dúvidas no e-mail: 

gincanamuseusdecongonhas@gmail.com, de 09:00 às 17:00 segundo o horário de 

Brasília. 

9. O comitê de comunicação será responsável por divulgar nas redes sociais as atividades 

que deverão ser desenvolvidas, explicando a sua execução, no formato de post ou vídeo. 

(stories no Instagram para melhores amigos e no grupo fechado do Facebook). Caso os 

participantes tenham alguma dúvida para realização das provas cabe a equipe de 

comunicação esclarecer. O comitê será composto por um profissional de comunicação de 

Jornalismo e um profissional de Marketing digital. 

9.1 Os nomes dos participantes do comitê de comunicação não serão divulgados.  

 

AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

10. A avaliação dos participantes e/ou das equipes será realizada por um Comitê Avaliador que 

será responsável pela a pontuação das provas e jugará a execução das atividades. Sendo 

composto por 5 integrantes, 1 jornalista, 2 historiadores, 1 turismólogo, 1 modista e 1 cineasta; 

10.1 Os nomes dos participantes do Comitê Avaliador não serão divulgados. 

10.2 Esse Comitê Avaliador fará a avaliação de todas as atividades dos participantes ao longo da 

Gincana Virtual; 

10.3 Cada Desafio Regular será avaliado pelo Comitê Avaliador que fará jus à pontuação 

aplicada a tarefa. 

 

mailto:gincanamuseusdecongonhas@gmail.com


CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

11. Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate, respeitando a 

ordem abaixo. 

11.1 Maior pontuação adquirida na soma dos Desafios Surpresa. 

11.2 Maior pontuação adquirida na soma das atividades especiais.  

 

PREMIAÇÃO 

12. A premiação será realizada no Museu de Congonhas, após o período de isolamento. O 

vencedor deverá receber seu prêmio, que será uma bicicleta doada pela Copa Internacional de 

Mountain Bike, mediante apresentação de documento de identidade do ganhador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13. A decisão de casos omissos neste regulamento é de inteira responsabilidade do Comitê 

Avaliador de forma soberana e irrecorrível. 

14. A participação na Gincana Virtual do Museu de Congonhas implica na aceitação absoluta 

deste regulamento. 

15. O Museu de Congonhas se reserva o direito de publicação e divulgação da imagem e voz dos 

participantes, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de notificação dos mesmos.  

16. Não caberão recursos das decisões do Comitê Avaliador. 

17. As dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail 

gincanamuseusdecongonhas@gmail.com 
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