INTEGRAR PARA CONSTRUIR 2019
ANO VI
REGULAMENTO
1. DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

1.1 O evento Integrar para Construir é promovido pela Universidade Federal do Vale
do São Francisco – UNIVASF em parceria com o IF Sertão Pernambucano e o
IF Bahia – IFBA. A finalidade do evento é comemorar o dia do servidor público
por meio de atividades lúdicas que proporcionem integração e bem-estar aos
participantes, além de despertar o espírito da solidariedade com a arrecadação
de doações para instituições carentes localizadas nas cidades de Petrolina-PE
e Juazeiro-BA.

1.2 A Comissão Organizadora do Evento é composta por membros da UNIVASF, IF
Sertão-PE e IFBA.

1.3 O evento será realizado no Espaço de Convivência, localizado no Campus da
Univasf em Juazeiro/BA, no dia 18 de outubro de 2019, com início às 08h00 e
previsão de término às 17h00.
2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições ocorrerão entre os dias 30/09/2019 a 08/10/2019 por meio do site
do evento http://www.integrar.univasf.edu.br/ com taxa de inscrição no valor de
R$30,00 (trinta reais) e doação de leite (2 litros OU 400g de leite em pó) que
deverão ser entregues ao setor de Gestão de Pessoas de cada instituição até
dia 08/10/19. Os leites arrecadados serão distribuídos às instituições carentes
das cidades de Petrolina – PE e Juazeiro – BA.

2.2 Ao preencher o formulário de inscrição, o servidor poderá optar por realizar uma
Prova Social, não obrigatória, conforme ANEXO I.

3. DAS ATIVIDADES
As atividades ocorrerão conforme a seguinte programação:
I. 08h00 – Café da Manhã com Música
II. 09h00 – Atividade de Integração
III. 09h30 – Apresentação Cultural
IV. 10h00 – Futsal e Ritmos
V. 11h00 – Vôlei na quadra coberta
VI. 12h30 – Almoço com Música
VII. 13h30 – Bingo
VIII. 14h00 – Show acústico da Banda O.M.N.I
4. DA ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

4.1 O valor da taxa de inscrição (R$ 30,00) cobrirá as despesas do café da manhã
e almoço para os participantes inscritos.

4.2 Com base no art. 14, §1º da Resolução Conuni nº 11/2016, será permitido o
consumo moderado de bebidas alcóolicas.

5. DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

5.1 A Comissão Organizadora do Evento será responsável pela limpeza do local
cedido durante a organização e após a realização do evento, com base no
disposto na Resolução Conuni nº 11/2016, contudo, para manutenção do
ambiente limpo, é imprescindível a colaboração de todos.

5.2 Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Organizadora do Evento.
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ANEXO I
INTEGRAR PARA CONSTRUIR 2019 – ANO VI
PROVA SOCIAL

Nessa Edição, o objetivo do evento Integrar para Construir ultrapassa os muros
da confraternização entre os servidores das instituições envolvidas e promove uma ação
de integração destes servidores com a sociedade.
Dentre as atividades programadas para o evento, teremos também uma Prova
Social - Pessoas que se unem em prol de outras ou do meio ambiente, e buscam meios
de transformar vidas, tanto a curto quanto a longo prazo, dependendo do projeto
executado.
Mais do que a prestação de serviço assistencial, ou uma simples ação ambiental,
essas ações se configuram pela transformação coletiva gerada. E, quem sabe, será um
pontapé inicial para uma transformação maior, plantando uma semente do bem no
coração dos participantes do Integrar.

1 – DA REALIZAÇÃO
1.1. As pessoas inscritas na Edição 2019 do Integrar para Construir poderão realizar
uma ação social;
1.2. A ação poderá ser realizada até dia 13 de outubro de 2019, para ser divulgada no
dia do evento (18/10);
1.3 A ação social deve ser filmada (tempo máximo 1 min) ou um registro fotográfico;
1.4. O registro deverá ser enviado, junto com uma descrição da ação, para o e-mail
comissao.integra@univasf.edu.br ou pelo WhatsApp (87) 2101-6741 até às 12:00h do
dia 14/10;
1.5. Caso o servidor já realize ações sociais, poderá enviar os registros que já possui.
1.6. A Prova Social é voluntária e pode envolver uma ou mais pessoas.

2 – AÇÕES SUGERIDAS


Plantio de árvore(s);



Doação de sangue e/ou cadastro para doação de órgãos;



Arrecadação/distribuição de mantimentos, roupas, brinquedos para Casas
Geriátricas, Creches e Casas de Apoio;



Realização de “Um dia de brincar” com crianças de comunidades carentes;



Visita, contação de histórias a entidades que abrigam idosos e/ou crianças;



Palestras para adolescentes em situação vulneráveis.

Idealize, planeje e realize sua própria ação social.

#fazerobem
#integrarparaconstruir2019
#provasocialintegrar2019
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