
Regulamento: Desafio Outubro Rosa na Unicamp 

 

1. Vigência do desafio:  

1.1. A vigência do desafio Outubro Rosa será de 01 a 31 de outubro de 2019.  

2. Quem pode participar: 

2.1. Unidade/órgãos da Unicamp, tendo como enfoque a participação de servidores 

e docentes que compõe o quadro funcional da Universidade.   

3. Como participar:  

3.1. A unidade/órgão interessada em participar deverá se inscrever na página do 

desafio http://www.ggbs.gr.unicamp.br/rosa_azul/#, no período de 01 a 18 de 

outubro de 2019 e enviar uma foto contendo o maior número de servidores vestindo 

uma peça de roupa na cor rosa, em alusão a campanha de prevenção do câncer de 

mama; 

3.2. Serão consideradas habilitadas para este desafio as unidades/órgãos, cuja foto 

contenha, no mínimo, vinte servidores; 

3.2.1. Será permitido às unidades/órgãos que tenham no seu quadro funcional um 

número inferior a vinte servidores, se juntarem com outra unidade/órgão de mesmo 

porte para compor a foto. Neste caso, será considerada, para fins recebimento dos 

incentivos deste desafio, a unidade/órgão oficialmente inscrita; 

3.3. As fotos recebidas serão divulgadas ao longo do mês de outubro na página do 

desafio e redes sociais do GGBS e CECOM, como estimulo a participação de outras 

unidades/órgãos. 

4. Incentivos do desafio:  

4.1. Promoção de uma “Confraternização Informativa” para os servidores da 

unidade/órgão, com coffee break subsidiado pelo GGBS e participação de um 

profissional da equipe do CECOM para dialogar sobre a importância da campanha, a 

ser realizada no dia 31 de outubro de 2019; 

4.1.1. Esse incentivo será oferecido por meio de sorteio, do qual poderão participar 

todas as unidades/órgãos consideradas habilitadas; 

4.1.2. O coffee break será oferecido de acordo com o número de servidores da 

unidade/órgão sorteada, limitado a 100 pessoas, ficando a cargo da unidade 

qualquer despesa excedente; 

4.1.3. Caso a unidade/órgão sorteada tenha enviado foto com a participação de 

outra unidade/órgão caberá a esta a articulação com os envolvidos para a 

participação na “Confraternização informativa” respeitando o limite no item 3.1.2;  

4.2. Entrega de uma Placa de reconhecimento “Unidade Consciente Desafio 

Outubro Rosa 2019” para a unidade/órgão que enviar a foto com maior número de 

servidores vestindo rosa; 

http://www.ggbs.gr.unicamp.br/rosa_azul/


4.2.1. Caso a unidade/órgão selecionada tenha enviado foto com a participação de 

outra unidade/órgão, ambas receberão placas de reconhecimento. 

5. Regras Gerais: 

5.1. O sorteio e a entrega da placa de reconhecimento serão realizados no dia 22 de 

outubro de 2019 no auditório do GGBS, com a presença de pelo menos um 

representante de cada unidade/órgão participante e os resultados serão divulgados 

na página do desafio e redes sociais do GGBS e CECOM; 

5.2. Os incentivos são intransferíveis e em hipótese alguma poderão ser trocados 

por outro produto e/ou convertido em dinheiro; 

5.3 Os participantes autorizam a equipe organizadora do evento a fazer uso de seus 

nomes e imagens, sem qualquer ônus, nas mídias organizadoras do evento; 

5.4. Todas as dúvidas e/ou questões advindas do presente desafio serão 

solucionadas pela equipe organizadora composta pelo GGBS e CECOM, através de 

formulário na página do evento.  

 

 


