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REGULAMENTO DA III CORRIDA DA UFOPA 

1 – APRESENTAÇÃO  

1.1 A III Corrida da Ufopa será um EVENTO VIRTUAL MULTICAMPI, em atendimento às 

medidas de distanciamento social, conforme as orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), dos órgãos de Vigilância Sanitária e do Plano de Biossegurança da Ufopa.  

1.2 A III Corrida da Ufopa tem como objetivo estimular a prática esportiva, possibilitando 

aos participantes a praticarem de forma livre, no lugar que acharem mais adequado e 

seguro para completar a distância escolhida, inclusive podendo percorrê-la em esteira 

ergométrica. 

1.3 O evento marcará o encerramento das comemorações de aniversário de 11 anos da 

Instituição. 

1.4 A III Corrida da Ufopa é um evento organizado pela Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 

(Proges) e pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep). 

 

2 – PARTICIPANTES  

2.1 Poderão participar da III Corrida da Ufopa discentes e servidores (docentes e técnicos 

administrativos) da Instituição e membros da comunidade externa com idade acima de 14 

anos. 

2.2 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no 

momento da inscrição. 

2.3 A organização do evento não se responsabilizará por eventuais problemas de saúde 

dos seus participantes. Cada participante deverá zelar por sua saúde física e mental e 

respeitar os seus limites. 

3 – REALIZAÇÃO DA CORRIDA  

3.1 A III Corrida da Ufopa deverá ser realizada em local escolhido pelo participante, no 

período de 10 a 15 de dezembro de 2020.  

3.2 Cada participante poderá fazer a sua corrida no local que considerar apropriado para 

completar a distância pretendida, inclusive em esteira ergométrica. 
 

4 – CATEGORIAS 

4.1 O evento será dividido em 4 (quatro) categorias: 10 km, 7 km, 5 km e 3 km. 

4.2 Cada participante fará a sua escolha da categoria no ato da inscrição, optando por 

apenas uma distância. 

5 – INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições ocorrerão no período de 23 de novembro a 6 de dezembro de 2020. 

5.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no item 5.1. 

5.3 As inscrições deverão ser realizadas presencialmente nos seguintes locais: 



2 

 

 
 
 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará 
Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

Av. Vera Paz, s/n, Bairro Salé –  68040-255 – Santarém – PA 
Site: www.ufopa.edu.br  

Santarém: Loja Lupo, localizada no Paraíso Shopping Center, Avenida Mendonça 

Furtado, número 3551, térreo, bairro Aldeia, CEP 68040-050, Santarém-PA. 

Campus da Ufopa em Alenquer: Rua Dr. Pedro Vicente, nº 270, bairro Luanda, CEP 

68200-000, Alenquer – PA. 

Campus da Ufopa em Itaituba: Rua Universitária, s/n, bairro Maria Magdalena, CEP 

68183-300, ponto de referência: ao lado do IFPA, Itaituba-PA. 

Campus da Ufopa em Juruti: Rua Ver. José de Sousa Andrade, s/n, bairro São Marcos 

– Próximo da Escola Municipal Maria Lúcia, CEP 68170-000, Juruti/PA. 

Campus da Ufopa em Monte Alegre: Travessa: Major Mariano, S/N, bairro Cidade 

Alta, CEP 68220-000, Monte Alegre – PA. 

Campus da Ufopa em Óbidos: Endereço: Avenida Prefeito Nelson Souza, s/nº, bairro 

Perpétuo Socorro, CEP 68.250-000, Óbidos – PA. 

Campus da Ufopa em Oriximiná: Rodovia PA 254, nº 257, bairro Santíssimo, CEP 

68270- 000, Oriximiná – PA. 

5.4 O evento será limitado a 800 (oitocentas) inscrições. 

5.5 Cada inscrição tem um custo de R$ 20,00 (vinte reais) para servidores e membros da 

comunidade externa e R$ 10,00 (dez reais) para estudantes da Ufopa, a serem pagos no 

ato da inscrição. 

5.6 No ato da inscrição, os estudantes deverão comprovar o vínculo com a Ufopa, 

mediante apresentação de comprovante de vínculo acadêmico (impresso ou digital) 

gerado pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). 

 

6 – RECEBIMENTO DA CAMISA 

6.1 A entrega da camisa oficial da III Corrida da Ufopa ocorrerá nos dias 10 e 11 de 

dezembro de 2020. Em Santarém, a entrega ocorrerá na Loja Lupo do Paraíso Shopping 

Center, das 10h às 14 horas. Em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e 

Oriximiná, a entrega ocorrerá na sede de cada Campus da Ufopa, no horário das 9h às 

11h e das 14h às 16h. 

6.2 No ato de comparecimento para recebimento da camisa, os participantes deverão 

usar máscaras e não poderão permanecer no local após o recebimento, de modo a evitar 

aglomerações. 

6.3 Os participantes deverão receber a camisa no município em que realizaram a 

inscrição. 
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7 – ENVIO DE RESULTADOS E FOTOS  

7.1 Os registros de tempo deverão ser enviados para comissão organizadora até 16 de 

dezembro de 2020. Sugere-se que os participantes utilizem um aplicativo de 

monitoramento de atividade física durante a prova (Strava, Nike Run Club, entre outros). 

Serão aceitos também registros feitos por relógios com GPS ou cronômetro, exemplo: 

Garmin, Polar, entre outros. 

7.2  A distância escolhida para participação neste evento deve ser realizada de uma única 

vez. Não serão aceitas somatórias no intuito de totalizar uma distância. 

7.3 Para validação da corrida, cada participante deverá informar o seu nome completo e 

anexar o registro do seu tempo, junto com uma foto praticando a corrida, e enviar para o 

seguinte endereço eletrônico até 16 de dezembro de 2020:  

Email: esporte.lazer@ufopa.edu.br 
Assunto: III Corrida da Ufopa 
Informar no e-mail: NOME COMPLETO, anexar a foto do tempo (print da tela) e outra 
foto praticando a atividade. 

7.4 Todas os registros de tempo passarão por um processo de análise e aprovação antes 

da publicação nos canais de comunicação da Ufopa. 

7.5 As fotos enviadas devem estar nítidas e legíveis para fins de comprovação de 

realização da prova e recebimento da medalha. 

7.6 O envio de materiais com cunho discriminatório, político ou ofensivo implicará 

desclassificação do competidor(a) e invalidação da inscrição, sem prejuízos das ações 

administrativas, civis e penais cabíveis.  

8 – RECEBIMENTO DAS MEDALHAS 

8.1 A entrega das medalhas aos participantes que tiverem os registros de tempo 

aprovados será em sistema drive thru no dia 18 de dezembro de 2020 (sexta-feira), das 17 

às 19h horas, nos seguintes locais: 

Santarém: Unidade Tapajós da Ufopa, Av. Vera Paz, s/n, Bairro Salé, CEP 68040-255, 
Santarém-PA. 

Campus da Ufopa em Alenquer: Rua Dr. Pedro Vicente, nº 270, bairro Luanda, CEP 
68200-000, Alenquer-PA. 

Campus da Ufopa em Itaituba: Rua Universitária, s/n, bairro Maria Magdalena, CEP 
68183-300, ponto de referência: ao lado do IFPA, Itaituba-PA. 

Campus da Ufopa em Juruti: Rua Ver. José de Sousa Andrade, s/n, bairro São Marcos 
– Próximo da Escola Municipal Maria Lúcia, CEP 68170-000, Juruti/PA. 

mailto:esporte.lazer@ufopa.edu.br
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Campus da Ufopa em Monte Alegre: Travessa: Major Mariano, S/N, bairro Cidade 
Alta, CEP 68220-000, Monte Alegre – PA. 

Campus da Ufopa em Óbidos: Endereço: Avenida Prefeito Nelson Souza, s/nº, bairro 
Perpétuo Socorro, CEP 68.250-000, Óbidos – PA. 

Campus da Ufopa em Oriximiná: Rodovia PA 254, nº 257, bairro Santíssimo, CEP 
68270- 000, Oriximiná – PA. 

8.2 Os participantes que tiverem os registros de tempo aprovados deverão apresentar os 

seguintes documentos para recebimento da medalha: cédula de identidade e 

comprovante de inscrição. 

8.3 No ato de comparecimento para recebimento das medalhas, os participantes deverão 

usar máscaras e não poderão permanecer no local após o recebimento, de modo a evitar 

aglomerações. 

8.4 Os participantes deverão receber a medalha no município em que realizaram a 

inscrição. 

 

 
PERÍODO PROGRAMAÇÃO 

23/11 a 6/12/2020 Período de Inscrição. 

10 e 11/12/2020 Entrega da camisa. 

10 a 15/12/2020 Período de realização da prova. 

10 a 16/12/2020 Período de envio da comprovação de realização da 
prova. 

18/12/2020 Entrega das medalhas (drive thru). 

  

10 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Em caso de desistência do participante, não haverá reembolso do valor pago pela 

inscrição. 

10.2 Ao participar deste evento, a pessoa assume a responsabilidade pelos dados 

fornecidos e aceita os termos do presente Regulamento. 

10.3 Ao se inscrever, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a 

televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e 

qualquer mídia, em qualquer tempo. 

10.4 Em todos os momentos presenciais da III Corrida da Ufopa, será exigido aos 

participantes o uso de máscaras. Não será permitida a permanência no local do 

recebimento da camisa e de medalhas, para evitar a aglomeração de pessoas. 

10.5 A Comissão Organizadora poderá suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos e/ou motivos de força maior. 

9 – CRONOGRAMA DO EVENTO 
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10.6 As dúvidas ou omissões deste Regulamento deverão ser encaminhadas para o e-mail 

esporte.lazer@ufopa.edu.br, e serão dirimidas por Comissão Organizadora do evento que 

será composta por membros indicados pela Proges e Progep. 

 
 

Santarém-PA, 20 de novembro de 2020. 

 

 

 
LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 

Pró-Reitora de Gestão Estudantil 
FABRICIANA VIEIRA GUIMARÃES 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 
 

EDSON DE SOUSA ALMEIDA 
Diretor de Acompanhamento Estudantil 

 

ALAN CHAVES BATISTA 
Diretor de Gestão de Pessoas 

 
 

TEREZINHA DO SOCORRO LIRA PEREIRA 
Diretora de Políticas Estudantis e Ações 

Afirmativas  

RUY GUILHERME CASTRO DE ASSIS 
Diretor de Saúde e Qualidade de Vida 
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