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EDITAL DA MARATONA DE CALOUROS 2019/1
Bem-vindas(os) calouras e calouros e mais uma vez parabéns pela aprovação na nossa querida
“Fuldade”, a “Vetusta Casa de Afonso Pena”. Esperamos que sejam bem recebidos e, para
garantir isso, o Centro Acadêmico Afonso Pena apresenta a vocês a nossa tradicional Maratona
de Calouros!
O evento é realizado no início de cada semestre do curso de Direito para que os novos alunos
que estão entrando agora possam interagir entre si e interagir com o espaço onde passarão os
próximos cinco anos de suas vidas.
A Maratona de Calouros é uma competição entre as quatro turmas do primeiro período e contará
com uma série de provas que serão contabilizadas por meio de um sistema de pontuação, criado
e avaliado pelo CAAP. Nosso objetivo é fazer com que vocês se divirtam, porém é importante
deixar claro que todas as tarefas devem ser realizadas de maneira respeitosa e atenta às regras
a serem apresentadas a seguir:

1. REGRAS
1.1. DOS MOTIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
- Não será tolerada qualquer ação que desrespeite outras alunas e alunos e que tenha
caráter machista, LGBTfóbico, racista ou qualquer outra forma de opressão. A turma
que apresentar tal comportamento será desclassificada da Maratona.
-A participação de pessoas que não sejam da equipe em qualquer atividade será vetada
e o descumprimento dessa regra será punido com a anulação dos pontos na respectiva
prova. A ajuda de veteranos é aceita, desde que eles não participem diretamente das
provas.

1.2. DAS PROVAS A SEREM ENTREGUES:
- Vídeos, fotos, textos e arquivos que fizerem parte da competição devem ser enviados
ao e-mail assistencia.caapufmg@gmail.com ou entregues em um pen-drive a qualquer
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um dos membros da Diretoria de Assistência do CAAP, com a devida identificação da
turma. Sugerimos a criação de um Dropbox da turma com as provas e o envio do link
via e-mail.
- As tarefas que devem ser enviadas por e-mail/entregues no pen-drive serão
apresentadas posteriormente nos itens 2.1. e 2.2. e nos itens 2.4. a 2.8 deste edital.
-As provas que serão entregues via e-mail/pen-drive só poderão ser recebidas até o dia
19/05, até o horário de 22h30min.
-Os arquivos que estiverem em formatos não habituais e não puderem ser lidos pelos
computadores utilizados pelos membros do CAAP poderão ser desconsiderados. Além
disso, vídeos ininteligíveis poderão ser anulados, de forma que a turma não receba
pontos para esta prova em específico.

1.3. DA PREMIAÇÃO:
- Cada turma deve nomear uma pessoa para representá-la - sugerimos que seja a(o)
representante de turma -, de forma que ela possa receber o prêmio pela equipe. A entrega
será feita segundo a conveniência do CAAP.
- Os prêmios serão distribuídos da seguinte maneira:
1º Lugar – 150 latas de cerveja e uma cachaça.
2º Lugar – 50 latas de cerveja.
3º e 4º Lugar não receberão prêmios.
- Em caso de empate, uma prova extra será realizada para definir a colocação.

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
- Os organizadores da Maratona detêm de autonomia para decidir sobre quaisquer
lacunas presentes no regulamento, tendo poder decisivo em quaisquer assuntos que se
mostrarem necessários. O julgamento feito pelos organizadores tem valor absoluto no
que diz respeito às provas.
- Em caso de dúvidas ou problemas na realização das provas, contatem o e-mail
assistencia.caapufmg@gmail.com ou as redes sociais do CAAP.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Faculdade de Direito
CENTRO ACADÊMICO AFONSO PENA
Av. João Pinheiro, 100 – 3º andar – Centro
CEP 30130-180
Belo Horizonte, MG
Telefone: (031) 3409-8629
Site: www.caap.org.br
CNPJ: 17.390.964/0001-96

2. PROVAS
2.1. DA PROVA DAS FOTOGRAFIAS NA UFMG:
- Os alunos deverão ir e tirar fotografias nos locais que serão citados a seguir, que se
encontram na Faculdade de Direito e Ciências do Estado (FDCE), no Campus
Pampulha, no Campus Saúde e na Escola de Arquitetura e Design, todos da UFMG.
FDCE:
Quadro do Afonso Pena;

Sala da Atlética;

Salão Nobre;

CACE;

17º andar;

DAJ;

Panteão dos Sábios;

Academia;

Auditório Máximo;

Sala dos Professores;

Sala da Congregação;

3o andar da biblioteca;

Frida Kahlo;

Faixada original da faculdade;

Sala de Reuniões do CAAP;

Bandejão noturno;

Sala do CRT;

Bandejão diurno.

Outros ambientes da UFMG:
Vinhada da Arquitetura;

Bandejão 2;

Fim de Tarde da Medicina;

Com um gato da FAFICH;

Prédio da Música, Gramado

Sinuca da FACE;

da Música;

Com grafite na Pampulha;

Cabral;

Comendo pão da alegria;

Bandejão 1;

no CEU.

- Deverá haver no mínimo oito pessoas por foto (sendo necessariamente todas da
mesma turma) e na imagem deve ficar claro que os participantes se encontram no devido
local listado.
- A pontuação será feita da seguinte maneira:
25 a 30 fotos: 50 pontos

10 a 14 fotos: 10 pontos

15 a 24 fotos: 30 pontos

0 a 9 fotos: 0 pontos.

- Haverá 1 ponto extra para cada pessoa a mais da turma que aparecer na foto, sendo
que fotos com menos de 8 pessoas da turma não serão aceitas.
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2.2. DOS PONTOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE
- Como forma de incentivar as calouras e calouros que vêm de outros estados e
municípios e até os próprios belo-horizontinos a conhecerem melhor a cidade, criamos
esta prova com alguns pontos turísticos de BH para visitarem.
Praça da Liberdade (2 pontos extras por piquenique com vinho barato)
Museu da Vale (5 pontos extras se postar e com legenda crítica de Brumadinho)
Parque Guanabara (no topo da Roda Gigante)
Mineirão (na esplanada, 2 pontos extras se for em jogo)
Estádio Independência (2 pontos extras se for em jogo)
Mercado Central (2 pontos extras se for comendo fígado com jiló)
St. Patrick’s Day (2 pontos extras por estar bebendo cerveja verde)
CCBB

Cine Belas Artes

MMM Gardeau

Palácio das Artes

Observatório

Maletta

Maria da Sucata

Parque Municipal

Casa Fiat de Cultura

Pirulito da Praça 7

Palácio da Liberdade

Praça da Savassi

Rua do Amendoim(de carro)

Lagoa da Pampulha

Praça do Papa

Igrejinha da Pampulha

Parque das Mangabeiras

A Fábrica

Mercado das Borboletas

Praça da Estação

Viaduto do Santa Tereza

Mirante do Mangabeiras

Rua Sapucaí (no sábado)

Serra do Curral

Torre Eiffel do Barreiro

Shopping Oiapoque

SESC Palladium

Feira Hippie

PUC Coração Eucarístico

Boliche

Rodoviária

Comendo pão de queijo

Aeroporto da Pampulha

Comendo feijoada

Metrô

Topo do Mundo
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- Deverá haver no mínimo cinco pessoas por foto (sendo necessariamente todas da
mesma turma) e na imagem deve ficar claro que os participantes se encontram no devido
local listado.
- Cada ponto turístico dará 5 pontos para a turma e haverá 1 ponto extra para cada pessoa
a mais da turma que aparecer na foto, sendo que fotos com menos de 5 pessoas da turma
não serão aceitas.

2.3. DOS EVENTOS DO CAAP E DAS DOAÇÕES
- Durante a Maratona, o CAAP fará eventos na FDCE que terão lista de presença para
as quatro turmas do primeiro período. Para a lista, os estudantes devem apresentar o
nome e seu número de matrícula.
- Os eventos que estiverem na Maratona de Calouros serão avisados pela divulgação
dos próprios eventos nas redes sociais do CAAP e nos grupos de Whatsapp.
- Em relação à pontuação, a turma que tiver maior presença vai ganhar 15 pontos por
evento. A que conquistar o segundo lugar terá 5 pontos, enquanto as outras duas turmas
não receberam pontos.
- O CAAP também divulgará datas em que estará recebendo doações (livros, apostilas,
outros materiais acadêmicos e literários, roupas, alimento não perecíveis, etc.). Nesses
eventos, a turma receberá 2 pontos por objeto doado.

2.4. DO VIDEOCLIPE
- Cada equipe deve gravar um vídeo com alguma música famosa, nacional ou
internacional, que tenha pelo menos 8 pessoas da turma. O videoclipe deve ter como
objetivo ser criativo, lembrando que vídeos que apresentam algum dos motivos citados
no item 1.1 serão desclassificados.
- O videoclipe considerado mais criativo ganhará 80 pontos, o segundo lugar, 40 pontos,
o terceiro, 20 pontos e o quarto, 10 pontos.

2.5. DO ARTIGO PARA O VOZ ACADÊMICA
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- Cada turma deverá escrever um artigo sobre o tema “Constituição, Democracia e
Autoritarismo” nos moldes dos veiculados no Voz Acadêmica. Os artigos devem conter
no máximo 8.000 caracteres e, se os textos forem aprovados pelos integrantes do
Conselho Editorial do Voz Acadêmica, eles podem inclusive ser publicados na próxima
edição.
- O artigo melhor avaliado obterá 70 pontos, o segundo, 40 pontos, o terceiro, 25 pontos
e o quarto, 10 pontos. Se algum artigo for aprovado pelo Conselho e publicado no Voz,
a turma ganhará 100 pontos extras.
- Sugerimos que peguem edições anteriores do Voz no CAAP para ter conhecimento do
tamanho e forma dos artigos já publicados.

2.6. DA FANTASIA NA BALADA
- A turma deve filmar ou fotografar pelo menos uma mulher e um homem vestidos de
alguma fantasia engraçada em algum evento noturno de BH. Ambos devem estar juntos
na fotografia/no vídeo.
- Todas as turmas que fizerem isso ganham 30 pontos. A turma mais criativa, no entanto,
receberá 70 pontos extras.

2.7. DO OBJETO INUSITADO EM SALA DE AULA
- Cada turma deve levar para a aula um objeto inusitado e gravar.
- O objeto mais diferente e criativo ganha 60 pontos, enquanto o segundo, terceiro e
quarto lugar ganham, respectivamente, 30, 15 e 5 pontos.

2.8. DA ENTREVISTA COM DOCENTE
- Cada turma deve fazer uma entrevista com uma professora ou professor da Casa, com
duração mínima de 5 minutos, podendo se estender até 20 minutos de vídeo.
- O vídeo deve mostrar os alunos da turma que estão fazendo a entrevista e o tema da
entrevista pode ser escolhido pelos alunos, desde que tenha alguma relação, direta ou
indireta, com os debates políticos atuais, por ex. “Democracia” e “A Importância da
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Universidade Pública”, havendo liberdade para tratar de assuntos polêmicos, desde que
não haja nenhum motivo de desclassificação disposto no item 1.1.
- A melhor entrevista receberá 100 pontos. O segundo lugar receberá 50 pontos, o
terceiro, 25 pontos e o quarto receberá 5 pontos.

2.9. IDENTIDADE DO TURNO
- As turmas A e B, do diurno, e as turmas C e D, do noturno, vão se juntar entre si nesta
tarefa da competição. As duplas devem criar uma identidade para seu turno, que deve
incluir um nome e um escudo.
- O turno mais criativo ganhará 70 pontos para cada turma. O turno que ficar em segundo
lugar não receberá nenhum ponto.

2.10. DAS GINCANAS
- Durante a Maratona, serão feitas diferentes gincanas entre as turmas, a serem
divulgadas com mais detalhes, posteriormente, nas redes sociais do CAAP e pelos
grupos de Whatsapp.
- Nessas atividades, o primeiro lugar ficará com 60 pontos, enquanto o segundo, o
terceiro e o quarto lugar ficarão, respectivamente, com 30, 15 e 0 pontos.

Observação: novas provas podem ser introduzidas indiretamente pelo item 2.3., devendo os
calouros ficarem atentos com as informações postadas e eventos divulgados na página do
CAAP.

