
 

 

GO CODE BLOCKS PASSO FUNDO 2018 - REGULAMENTO 

 

Leia atentamente os itens do regulamento do curso GO CODE BLOCKS. Nele constam todas              

as informações necessárias para participar da terceira edição do projeto em Passo Fundo. Se              

precisar de mais esclarecimentos, entre em contato pelo e-mail computacao@upf.br. 

 

APRESENTAÇÃO 

O Curso GO CODE BLOCKS Passo Fundo é uma iniciativa da Fundação Maurício Sirotsky              

Sobrinho (FMSS) em conjunto com a Universidade de Passo Fundo (UPF) para contribuir de              

forma efetiva com o desenvolvimento dos jovens de escolas públicas, oportunizando acesso            

e aprendizado em lógica de programação, desenvolvimento mobile por blocos e habilidades            

profissionais de mercado, despertando o interesse dos alunos em ter uma carreira            

profissional. 

 

Realizado pela FMSS e pela UPF, conta com apoio das empresas Splora, Coleurb , Magnet e                

Atua Sistemas de Informação na edição 2018 em Passo Fundo. 

Com suas iniciativas na área da educação, a FMSS busca proporcionar espaços de formação              

a todos os participantes, além de compartilhar com cada cidadão a responsabilidade e o              

desejo de fazer a sua parte para que nossos jovens possam aproveitar plenamente as              

oportunidades geradas pelo desenvolvimento do Brasil. 

 

1. COORDENAÇÃO 

O GO CODE BLOCKS é uma iniciativa da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e da              

Universidade de Passo Fundo, realizada com o apoio da Coleurb , Magnet e Atua Sistemas               

de Informação. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

Podem participar alunos matriculados, em 2018, no Ensino Médio de qualquer instituição            

pública de ensino mantida pelo governo federal, estadual ou municipal na cidade de Passo              
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Fundo. A inscrição deve ser feita pelo próprio aluno através do site do projeto:              

www.gocode.com . É vetada a inscrição para estudantes já contemplados nas edições            

anteriores deste projeto. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

Os interessados deverão fazer sua inscrição por meio do site www.gocode.com ,            

preenchendo seu cadastro e realizando a prova online de lógica. 

Todos os alunos que atingirem nota 7.0 ou mais na prova de lógica serão chamados para                

uma entrevista. O agendamento será feito através de contato da equipe de coordenação do              

projeto. 

3.1. Desclassificação da inscrição 

Serão desclassificados os inscritos que não estejam regularmente matriculados no Ensino           

Médio em escolas federais, estaduais ou municipais localizadas em Passo Fundo. 

Ao se inscrever o jovem deverá informar todos os dados solicitados (inclusive um endereço              

eletrônico para recebimento de e-mail e telefone para contato) e ter obtido autorização dos              

pais ou responsáveis, no caso de menores de 18 anos. 

A veracidade das informações declaradas no ato da inscrição é de responsabilidade            

exclusiva do participante. A Coordenação do GO CODE BLOCKS não se responsabiliza pelo             

não recebimento de eventuais inscrições enviadas pelos interessados, ainda que em           

decorrência de falhas ou erros de envio ocasionados por problemas no provedor de internet              

utilizado ou no próprio site. 

A inscrição é gratuita e realizada exclusivamente pelo site: www.gocode.com  

3.2. Não efetivação das inscrições 

Não serão efetivadas as inscrições de alunos que: 

a) não tenham preenchido todos os campos da ficha de inscrição eletrônica indicados como              

obrigatórios; 

b) tenham inserido informações incompletas ou incorretas em sua ficha de inscrição            

eletrônica; 

c) não cumprirem qualquer requisito para a inscrição indicado neste regulamento. 
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4. DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

Os 20 selecionados serão comunicados dos resultados por meio de ligação telefônica e de              

e-mail enviado pela coordenação do GO CODE BLOCKS, conforme dados informados no            

momento da inscrição. A Lista de selecionados também estará disponível no site do projeto              

www.gocode.com . 

 

5. CRONOGRAMA 

Lançamento e início das inscrições + prova online 06/08/2018 
Encerramento das inscrições + final da prova online 26/08/2018 
Divulgação Selecionados para Entrevistas 27//08/2018 

Entrevistas 28 e 29/08 

Divulgação Selecionados Finais 30/08 

 
 

6. BENEFÍCIOS AOS ALUNOS SELECIONADOS 

Os 20 alunos selecionados para o Go Code Blocks receberão benefícios para participarem do              

curso. Todos os benefícios são pessoais e intransferíveis. 

6.1 Transporte 

Os 20 alunos do Go Code recebem 2 passagens do transporte público de Passo Fundo para                

cada dia de aula. 

6.2 Alimentação 

Todos os alunos recebem um lanche nos dias de curso. 

6.3 Acesso a laboratórios 

Os 20 alunos têm acesso a laboratórios de informática da UPF ao longo de todo o curso. 

6.4 Material Didático 

Os receberão material didático, em formato digital, contemplando conteúdos abordados no           

curso. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO GO CODE 

Ao se inscreverem nesse curso, os participantes estão, automaticamente, autorizando o           

Grupo RBS, a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e a Universidade de Passo Fundo, de              

forma gratuita, definitiva e irrevogável, a utilizar seu nome, imagem, som de voz em tempo               
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indeterminado, em qualquer veículo de mídia impressa, eletrônica e digital, para fins de             

divulgação deste curso, da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e de quaisquer das            

empresas identificadas pela marca Grupo RBS. 

Os participantes isentam, expressamente, a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, a UPF e            

os parceiros de quaisquer responsabilidades pelo uso não autorizado dado por terceiros.            

Dessa forma, a FMSS a UPF e os parceiros não serão responsáveis por quaisquer danos ou                

prejuízos que decorram de tais usos dados por terceiros. 

 

8. DIREITOS AUTORAIS E DIREITO DE IMAGEM 

Ao efetuarem suas inscrições, os participantes assumem, automaticamente, plena e          

exclusiva responsabilidade pelas informações ali colocadas, eximindo quaisquer das         

empresas identificadas pelas marcas Grupo RBS, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, bem           

como o UPF e os parceiros, de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos,             

aspectos, direitos e/ou situações. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

As decisões da coordenação do curso, em qualquer uma das etapas, serão soberanas, não se               

admitindo contra elas nenhum recurso. Caso seja constatado pela coordenação qualquer           

descumprimento deste Regulamento, o participante será automaticamente excluído do         

curso, independentemente do envio de qualquer notificação. Caso o participante seja um            

dos selecionados, a vaga será para o próximo classificado, dentro das condições válidas e              

previstas neste Regulamento. A coordenação prestará esclarecimento de eventuais dúvidas          

decorrentes deste Regulamento. Casos omissos serão resolvidos pela coordenação, cuja          

decisão será soberana e contra ela não caberá qualquer recurso. 

O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o curso suspenso ou cancelado, sem             

aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do                

controle da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e que comprometa a sua realização, de             

forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como inicialmente previsto. 
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Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o GO CODE BLOCKS, os participantes poderão 

entrar em contato pelo e-mail: computacao@upf.br. A participação no GO CODE BLOCKS 

implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens previstos neste Regulamento. 
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